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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 Ans Rijpkema, Hamelweg 12, 8131 RV Wijhe of 
ans#ivn-wijhe-olst.nl. 
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Van de redactie 
Bij het maken van de vorige Grutto waren we hoopvol gestemd over het 
terugdringen van het Coronavirus. Werkgroepcoördinatoren en bestuur 
hadden dan ook in de winter een lange lijst activiteiten samengesteld voor 
dit jaar. De praktijk wees echter uit dat een aantal activiteiten helaas 
vroegtijdig alweer moesten worden geschrapt, omdat de corona-
maatregelen nog niet voldoende versoepeld zouden zijn. Toch zijn er ook 
activiteiten die wél kunnen doorgaan. Voor een deel door een creatieve 
invulling, waardoor er toch nog iets op kleinere schaal en dus coronaproof 
mogelijk is. Het is jammer, maar het is nu eenmaal zo! 
De ALV is dit jaar wél doorgegaan, zij het digitaal. En sindsdien hebben 
we een nieuwe voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid. Dus 
welkom Elly Luttikholt, Roos van der Burg en Ans Rijpkema! Veel plezier 
en wijsheid gewenst in jullie nieuwe rol bij onze IVN-afdeling! Deze ALV 
betekende ook het afscheid van Hanny en Jaap. Bedankt natuurlijk voor 
jullie jarenlange inzet en dat jullie vanwege Corona toch nog een extra 
jaar wilden aanblijven! Over deze bestuurswisseling kun je natuurlijk meer 
lezen in deze Grutto. En je vindt er ook het verslag van die ALV. 
Verder bevat dit nummer informatie over een coöperatie die voortvarend 
werkt aan het vergroten van biodiversiteit. En, heb je wel eens gehoord 
van One-Two-Step? En van het verband tussen maretak en lijster? 
Elly heeft weer alle vogelwaarnemingen van de afgelopen maanden op 
een rijtje gezet. En, last but not least, ter ere van het 50 jarig jubileum van 
de heemtuin is er voor de jeugd een teken- en kleurwedstrijd. Kijk 
daarvoor snel in de rubriek ‘Voor de jeugd’.  
 
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. Vele handen maken licht werk! 
Ook zoeken we opvolging voor de coördinatoren van de werkgroepen 
‘Natuur en milieubeleid’, ‘Vogels’, ‘Roofvogels’ en ‘Lezingen, excursies en 
cursussen’. En we hopen dat iemand zich aanmeldt die de organisatie 
van het jaarprogramma activiteiten op zich wil nemen.  
Wil je hier graag meer over weten, neem dan contact op met de voorzitter. 
Zie contactgegevens achter in dit blad. 

Kijk eens op 

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

Daar vind je ook de Grutto maar dan 

met plaatjes in kleur. 
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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 
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 kan dit natuurlijk wel.  
Wil je meer weten hierover neem dan contact op met de voorzitter. 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 de voorzitter. Zie contactgegevens achter in dit blad. 
 
 

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

 

Datum Activiteit Locatie Trekker  

Za 5 juni Themarondleiding heemtuin Heemtuin Annet 

Za 26 juni  IJsselbiënnale rondleiding Heemtuin Annet 

Za 3 juli Rondleiding heemtuin met 
thema Heemtuin 50 jaar 

Heemtuin Annet 

Zo 8 augustus Vogel- en plantenexcursie Marker Wadden Annet/Ronald 

Za 11 september Festival IVN 60 jaar Bomencentrum NL 
Baarn 

Jaap 

Zo 3 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 

Za 9 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Vr/Za 5/6 
november 

Landelijke Natuurwerkdag Heemtuin Annet 

Za 13 november Landschapsonderhoud Diverse Oege 

November Lezing Wijhe Elly/Roos 

Za 11 december Landschapsonderhoud Diverse Oege 

 

http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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Als gevolg van de Coronacrisis geldt voor de geplande activiteiten 
nog een voorbehoud. Volg onze site, facebook en de kranten!  
 

Werken in de heemtuin 

Nog altijd: vrijwilligers heemtuin gezocht 

Op woensdagavond en donderdagochtend wordt er vanaf half maart t/m 
half september coronaproof in de heemtuin gewerkt. We kunnen altijd 
extra vrijwilligers gebruiken. Iedereen, die het gezellig vindt om samen 
deze tuin mooi te maken en houden, is altijd welkom! Ook als je maar 
incidenteel kunt.  
Het werk in de heemtuin leer je 
onder leiding van anderen 
kennen. Dus ook als je geen 
verstand hebt van een heemtuin, 
kun je komen helpen! 
Lijkt je het leuk om mee te 
werken in de heemtuin en wil je 
een eerste keer komen kijken 
hoe dat gaat, meld je dan bij 
Annet van der Veen, 
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel 
0570-523937 of kom gewoon 
langs! 
 

Rondleidingen + proeverij 
heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora 

Op zaterdag 5 juni worden er 
twee rondleidingen + proeverij 
gegeven in heemtuin Veermans Hof IJsselflora aan de Bongerd in Wijhe. 
Vanwege Corona kunnen er maximaal 4 personen per rondleiding 
meelopen. Tijdens de rondleiding wordt u door een gids meegenomen 
door de heemtuin en worden de verhalen achter de bloemen en planten 
verteld. De aanvangstijd is 13.00 uur en 14.00 uur en de rondleidingen + 
proeverij duren ongeveer 3 kwartier. Een vrijwillige gift wordt op prijs 
gesteld. 
Graag van te voren opgeven i.v.m. het maximum van 4 personen die mee 
kunnen doen. Opgeven kan bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-
olst.nl of tel. 0570-523937. 
 
IJsselbiënnale - rondleiding heemtuin Veermans Hof IJsselflora  

Op zaterdag 26 juni van 13.30-14.30 uur wordt er in het kader van de 
IJsselbiënnale - een internationale kunstroute langs de IJssel met allerlei 
festiviteiten - een rondleiding gegeven in de heemtuin. Tijdens deze 

Cypreswolfsmelk      © M.v.Roy 

mailto:heemtuin
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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rondleiding wordt er ingegaan op planten die langs de IJssel groeien en 
bloeien. In de heemtuin zijn op de dijkhelling, zandberm, rivierduin en 
“langs de IJssel” diverse stroomdalplanten bij elkaar gebracht die bij de 
IJssel horen. 
Opgeven kan via de site https://ijsselbiennale.nl/, maar ook bij Annet van 
der Veen heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of tel. 0570-523937. 
 
Jubileumfeestje 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 50 jaar !!!!! 

Op zaterdagmiddag 3 juli hoopt de heemtuin een feestje te kunnen vieren 
in de heemtuin. De heemtuin bestaat dit jaar 50 jaar! Jan Veerman begon 
in 1971 met het aanleggen van deze tuin (zie Grutto 2021-1).  
Het hoe en wat van dit jubileumfeestje is nog niet duidelijk in verband met 
Corona. We hopen dat we met een aantal mensen gezellig thee kunnen 
drinken in de heemtuin + natuurlijk lekkers erbij. Komende weken moet 
duidelijk worden wat voor feest we kunnen vieren. 
Wat er wél gaat plaatsvinden op zaterdagmiddag 3 juli is de prijsuitreiking 
van de teken- en kleurwedstrijd (zie ‘Voor de jeugd’ elders in dit nummer) 
die we voor de jeugd georganiseerd hebben. Ook hierover komt later 
meer informatie. 
 
Marker Wadden         © Annet vd Veen 

vogel- en plantenexcursie  

Als de coronamaatregen 
activiteiten voor grotere groepen 
weer toelaten, wil IVN-afdeling De 
Grutto op zondag 8 augustus 2021 
naar de Marker Wadden om daar 
de vogels en planten te bekijken. 
Marker Wadden is een 
wandeleiland in het IJsselmeer. Je 
kunt er zo’n 12 kilometer lopen van 
vogelhut naar vogelhut. 
In 2019 ben ik naar de Marker Wadden geweest en heb daar bijna 50 
verschillende plantensoorten gevonden en ook leuke vogels gezien. 
Ronald Boerkamp wil deze keer meegaan om de vogels te spotten en op 
naam te brengen. 
De boot - in 2019 een zeilschip - vertrekt om 10.00 uur vanaf Lelystad en 
voor de terugreis vertrekt de boot om 14.30 uur weer vanaf de Marker 
Wadden. Dit is een vast arrangement. 
Vanaf Lelystad vaart de boot in 45 tot 60 minuten naar de Marker 
Wadden. De boot moet gereserveerd worden. En daarom moet er van te 
voren aangemeld worden, zodat we de boot voor een groep kunnen 
reserveren. De prijs van de boot, via Natuurmonumenten, is ongeveer 

https://ijsselbiennale.nl/
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl


 6 

€ 22,50 per persoon. Daarbij komen nog de kosten van de auto naar 
Lelystad, zo’n € 7,50 p.p. als we gaan carpoolen. 
 

Meld je aan vóór 1 juni, dan weten we op tijd hoeveel plaatsen we 
moeten reserveren voor het vaartochtje naar het eiland en zijn er hopelijk 
nog genoeg plaatsen op de boot. 
Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-523937. 
 
 

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 sites van IVN Zwolle, IVN Deventer, IVN Raalte en 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, 
informatie vinden over bijvoorbeeld 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  
In 2020 bestond 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. Al 60 jaar werken we gezamenlijk aan een sterke 
verbinding tussen mens en natuur en dit blijven we ook in de toekomst 
doen! Vanwege de Coronamaatregelen is het festival verplaatst naar 
zaterdag 11 september 2021. Nog even geduld dus, maar het programma 
blijft onveranderd! Zie ivn.nl/vierdenatuurfestival.  
 

 

Voor de jeugd 

Teken- en kleurwedstrijd  

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 50 jaar !!!!! 

Doe jij ook mee??? 
Omdat heemtuin Veermans Hof IJsselflora dit jaar al 50 jaar bestaat, 
organiseert de heemtuin een teken en -kleurwedstrijd voor kinderen van 

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
https://www.ivn.nl/vierdenatuurfestival
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de basisscholen. Met deze wedstrijd zijn leuke prijzen te winnen!  

• Kinderen van groep 
1 t/m 4 mogen de 
kleurplaat, die 
speciaal voor dit 
jubileum gemaakt is, 
inkleuren of verven 
of er iets anders 
creatiefs mee doen. 
Hier zie je een héél klein stukje ervan.  
De kleurplaat voor groep 1 t/m 4 staat op de site van IVN-afdeling 
de Grutto en kan daar gedownload en geprint worden. Zie 
https://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. Als dat niet lukt 
dan kan er een kleurplaat opgehaald worden bij Anneke 
Veerman, tel. 06-48192619. 

• Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen een tekening (A4 formaat) 
maken, waar een plant of bloem uit de heemtuin in verwerkt is. Dit 
mag een foto van een plant zijn die verwerkt wordt in de tekening.  
De tekening voor groep 5 t/m 8 is helemaal vrij, alleen een 
bezoekje aan de heemtuin aan de Bongerd in Wijhe is wel nodig 
om een foto van een mooie plant te maken en deze te verwerken 
in je tekening.  

De heemtuin is géén pluktuin, dus graag de bloemen laten staan! 
 

De tekeningen kunnen vóór 18 juni ingeleverd worden bij Anneke 
Veerman, Pastinaak 15, 8131 GJ Wijhe. Vergeet niet je naam, adres, 
leeftijd, schoolgroep en telefoonnummer te vermelden op de achterkant 
van je tekening. 
De prijsuitreiking is op zaterdagmiddag 3 juli 2021 in de heemtuin. 
Meer informatie: Annet van der Veen, 0570-523937,  
heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Van het bestuur  
De uitgestelde Algemene ledenvergadering heeft inmiddels op 3 maart, 
digitaal, plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben we formeel 
gekozen voor de nieuwe voorzitter, Elly Luttikholt, de secretaris Roos van 
der Burg en voor het nieuwe algemene lid Ans Rijpkema. Ronald 
Boerkamp blijft vooralsnog algemeen lid en Michiel Faber penningmeester 
van het bestuur. Daarmee hebben we afscheid genomen van Hanny van 
der Werff en Jaap Gerkes respectievelijk voorzitter en secretaris 
gedurende 10 en 11 jaar. Ook was het overleg tussen bestuur en de 
coördinatoren op 28 april wederom digitaal. Gelukkig is het op deze 
manier wel mogelijk om af te stemmen en elkaar bij te kunnen praten. 

https://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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Helaas zijn er nog steeds geen activiteiten mogelijk. Zo gauw dat weer 
kan zult u via de media op de hoogte gebracht worden. We hopen dan 
natuurlijk op een grote opkomst. De belangstelling voor de natuur is het 
laatste jaar zeker verder toegenomen omdat veel mensen (meer) zijn 
gaan wandelen en fietsen. Dit heeft de interesse aangewakkerd. Mogelijk 
een stimulans voor de huidige leden om vrienden en familie aan te 
moedigen om lid te worden van IVN Wijhe-Olst :-). 
Onze heemtuin Veermans Hof IJsselflora bestaat dit jaar 50 jaar! We 
hopen dat de plannen die gemaakt worden om dit te vieren door kunnen 
gaan zonder de beperking van coronaregels. Ook zijn we bezig, door een 
aanbod van Natuur en Milieu Overijssel, met het ontwikkelen van een IVN 
promotiefilmpje. 
Ik laat het hier even bij, en hopelijk zien we elkaar weer live bij de een of 
andere activiteit van een van onze IVN-werkgroepen. 
 
Elly Luttikholt, voorzitter. 
 
 

Afscheid Hanny en Jaap 

Tijdens de ALV op 3 maart jongsleden hebben wij afscheid genomen van 
Hanny van der Werff en Jaap Gerkes, respectievelijk voorzitster en 
secretaris van onze IVN-afdeling.  
De afgelopen 10 jaar zijn zij de kern geweest van het bestuur van het IVN. 
Onder hun leiding is het IVN Wijhe-Olst een hechtere vereniging 
geworden. De kracht van het IVN heeft altijd gelegen in de werkgroepen 
maar die zouden niet kunnen functioneren zonder een bovenliggend 
bestuur. Beiden zijn dichter naar elkaar toegegroeid en dat heeft ervoor 
gezorgd dat er veel meer fondsen beschikbaar zijn gekomen om de 
werkzaamheden te ondersteunen.  
Hanny en Jaap zijn erg complementair geweest aan elkaar. Hanny heeft 
de vereniging met zorg en liefde bestuurd. Aandacht voor de natuur, maar 
vooral aandacht voor de mens. Naar iedereen werd geluisterd, er wordt 
een oplossing gezocht en inhoudelijk stelde Hanny zich op de hoogte. Op 
een prettige, betrokken en enthousiaste manier wist zij vergaderingen 
voor te zitten en altijd netjes binnen de tijd te houden.  
Jaap voegde veel toe met zijn bestuurlijke ervaring. In eerste instantie 
waren IVN-leden verrast met zijn komst en vroegen zich af of Jaap wel 
genoeg affiniteit had met de natuur. De afgelopen jaren heeft Jaap laten 
zien dat je veel waarde kunt toevoegen, zonder altijd inhoudelijk het 
meeste te weten van het onderwerp zelf. Hij was betrokken bij de 
vereniging, nieuwsgierig naar de inhoud en het werk van de werkgroepen. 
Altijd scherp en bij de les. De notulen, agenda’s en de statuten van de 
vereniging waren altijd tot in de puntjes geregeld. Zijn netwerk zorgde 
ervoor dat het IVN toegang kreeg en op de hoogte werd gehouden van 
subsidies voor werkgroepen. Hij nam een actieve rol in de verbinding van 
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het lokale IVN met het landelijk IVN. Deze werkzaamheden zal hij nog 
voortzetten.  
Samen hebben Hanny en Jaap de afgelopen 10 jaar de vereniging 
uitmuntend bestuurd. Ondanks corona en het uitstel van hun aftreden zijn 
zij tot het laatste betrokken geweest en hebben voor hun eigen opvolging 
gezorgd. Beide willen wij van harte danken voor hun tomeloze inzet en wij 
hopen jullie nog vaak te zien bij de activiteiten van IVN de Grutto. 
Met het afscheid van Jaap en Hanny hebben wij ook 3 nieuwe 
bestuursleden welkom geheten. Het voorzitterschap zal opgepakt worden 
door Elly Luttikholt, de functie van secretaris zal door Roos van den Burg 
ingevuld worden en Ans Rijpkema is toegetreden als algemeen 
bestuurslid. Wij heten allen van harte welkom en wensen hun een 
plezierige en fijne tijd binnen het IVN.  
 

Ronald Boerkamp, algemeen bestuurslid. 
 
 

De nieuwe voorzitter  

Zeker 20 jaar geleden heb ik eens deelgenomen aan een wandeling van 
IVN in het oosten van het land. Oh, wat vond ik het langdradig en lang 
duren. Toch ben ik nu al een aantal jaren actief bezig bij IVN Wijhe-Olst in 
de knotploeg. Een erg leuke groep, lekker actief buiten en dat 
6 zaterdagen per jaar. Daarnaast ga ik incidenteel met de “natuurkoffer” 
op pad naar mensen met dementie, b.v. in het Weijtendaal en bij het 
Hamel. Op deze manier breng je de natuur naar binnen door te vertellen 
over de bloemen en de vogels van een bepaald seizoen. De lente en de 
herfst vind ik zelf het 
leukste om over te 
vertellen. Ook maak 
ik de lijst van 
vogelwaarnemingen 
voor de Grutto, toen 
Gerard Schulten dat 
niet meer kon doen, 
vond ik het zo jammer 
dat het dan uit de 
Grutto zou verdwijnen 
en heb ik dat op me 
genomen. 
Als bestuurder heb ik, 
in het verleden, 5 jaar 
ervaring opgedaan 
als voorzitter van het 
Sallands 
Vrouwenkoor en 
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momenteel als algemeen bestuurslid bij de Vrouwen van NU. 
Bij het IVN zal het eerst wat onderzoeken zijn wat er zoal bij komt kijken 
en dan bepalen waar we als vereniging op in kunnen springen. Fijn is dat 
IVN Wijhe-Olst al jaren bestaat met verschillende werkgroepen, gedragen 
door trouwe coördinatoren. Ik ga ervan uit dat we op een prettige manier 
samen gaan werken om het IVN voort te kunnen zetten. 
 

Elly Luttikholt, voorzitter. 
 
 

De nieuwe secretaris 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Roos van der Burg, sinds 
3 maart 2021 jullie secretaris. Ik heb de portefeuille overgenomen van 

Jaap Gerkes, die nu actief blijft in 
IVN-landelijk. Toen ik begin vorig 
jaar in Wijhe kwam wonen, had ik de 
behoefte om mij in te zetten voor 
een lokaal initiatief. In mijn vorige 
woonplaats had ik mij al bezig 
gehouden met de natuur. Ik heb 
bijvoorbeeld wilgen geknot, riet 
gemaaid, en een aantal jaren heb ik 
geholpen bij het onderhoud plegen 
aan De Zandkuil, het 
insectenreservaat op Texel. 
Eigenlijk wilde ik hier in Wijhe wel 
bezig gaan met vogels, maar er was 
dringend behoefte aan een nieuwe 
secretaris. Aangezien ik al een keer 
of vier eerder secretaris of 
bestuurslid ben geweest bij 
uiteenlopende organisaties, heb ik 
me daarvoor beschikbaar gesteld. 
Ook heb ik korte tijd een 
notulistenbedrijf gehad.  
Waarom IVN De Grutto Wijhe-Olst? 
Ten eerste is het een eigen 
zelfstandige afdeling van een 

landelijke organisatie in mijn nieuwe dorp. Ten tweede gaat het over de 
natuur en over duurzaamheid. Dat zijn twee onderwerpen die mij ter harte 
gaan. Al jaren ben ik een fervent wandelaar. Daarnaast probeer ik te 
leven met een kleine ecologische voetafdruk. Zo haalde ik al lang mijn 
producten het liefst bij de boer, iets wat hier ook kan! Mijn brood bak ik al 
25 jaar zelf. Vlees eet ik graag, maar ook dat alleen van dieren die een 
goede verzorging hebben gehad. Voor mij geen kiloknaller! Sinds kort heb 
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ik zelfs huisdieren: de wormen in het wormenkrukje dat ik pas heb 
aangeschaft, gaan compost maken van mijn keukenafval.  
Ik hoop jullie als secretaris goed te kunnen ondersteunen de komende 
periode.  
 

Roos van der Burg, secretaris. 
 
 

Het nieuwe algemeen bestuurslid 

Ans Rijpkema stelt zich voor!  
Al jaren hadden mijn man (Jan Nijboer) en ik de wens om op een 
boerderij te gaan wonen. In 2008 kwam die wens uit en zijn we op de 
boerderij aan de Hamelweg in Wijhe gaan wonen. De jongste zoon Jelle 
is nog mee verhuisd en dochters Nienke en Sarie woonden toen 
inmiddels al op kamers. In 2009 zijn we gestart met de zorgboerderij in 
het voorhuis. Februari 2010 was de 
deel verbouwd tot zorgboerderij en 
konden we de groepen verder 
uitbreiden. Geleidelijk aan zijn er 
meer deelnemers gekomen en 
medewerkers in loondienst.  
Vanaf dat we hier wonen heeft de 
knotploeg van het IVN de wilgen 
geknot. Enige tijd later werden IVN-
vergaderingen hier op ’t Hamel 
gehouden. Hierdoor ontstond ook de 
betrokkenheid bij het IVN en toen er 
een oproep kwam voor nieuwe 
bestuursleden heb ik me dan ook 
aangemeld.  
Door het wonen en werken in een 
landelijke omgeving komt voor mij de 
natuur persoonlijk veel dichterbij. Voor 
de deelnemers op de zorgboerderij 
gaat het vooral om beleving en het is 
zo fijn om te merken hoe ze genieten van de tuin en het erf en de 
wandelingen in de omgeving. Ook onze 3 kleinkinderen komen graag op 
de “boerij”.Tevens zijn er heel wat uurtjes in de vrije tijd dat ik in de tuin 
bezig ben. Het helpt mij enorm om mijn hoofd leeg te maken en alle 
besognes van de zorgboerderij achter me te laten. Ik ga me meer 
verdiepen in de verschillende bomen, planten, bloemen en dieren en dan 
besef ik ook hoe weinig ik daarvan weet. Als ik dan leden van het IVN 
spreek en ze me weten te vertellen dat ze hier achter weer een bijzondere 
vogel hebben gespot, wordt het me duidelijk dat ik nog zoveel dingen van 
de natuur niet opmerk.  
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De berichten in de media over de klimaatcrisis maken dat ik me ook 
zorgen maak over de natuur, met name voor ons nageslacht. Ik ben ook 
van mening dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de natuur. 
Door actief lid te zijn van het IVN hoop ik daar een klein beetje aan bij te 
kunnen dragen.    
Als bestuurslid doe ik de ledenadministratie. Verder hoop ik een bijdrage 
te kunnen leveren aan de betrokkenheid van de leden, bijvoorbeeld door 
ze meer te informeren over alle activiteiten die er plaatsvinden op 
natuurgebied.  
Ik hoop dan ook dat wanneer de coronamaatregelen zijn opgeheven we 
met z’n allen weer mee kunnen doen met de activiteiten van het IVN. 
 
Ans Rijpkema, algemeen bestuurslid. 
 
 

Verslag ALV IVN de Grutto Wijhe - Olst  
Datum: woensdag 3 maart 2021. 
Aanwezig: 16 leden. Afgemeld: 2 leden. 
 

1. Opening, agenda en mededelingen 
De gong heeft geslagen en Hanny opent de vergadering. Ze heet 
iedereen welkom op deze bijzondere ALV. Het is haar eerste digitale 
vergadering als voorzitter en tevens haar laatste. 
Zoals gebruikelijk opent ze met een toepasselijk gedicht. Dit jaar een 
gedicht van Ivo de Wijs – speciaal voor Ronald deze keer. 
 

 De gierzwaluw 
 Wat zal ik van de gierzwaluw vertellen? 
 Die ieder voorjaar boven mijn balkon 
 Het feest viert van de ondergaande zon 
 Met zacht gekrijs dat wonderwel wil zwellen 
 Tot luid gegier 
 Wat zal ik van de gierzwaluw vertellen? 
 De vogel die de wind kan vergezellen 
 Hij is weer hier! 
 

2. Verslag jaarvergadering van 27 maart 2019 (zie Grutto 2 uit 2019) 
Zonder wijzigingen vastgesteld onder dankzegging aan Jaap Gerkes. 
 

3. Verslagen bestuur en werkgroepen over 2019 

 3.1. Jaarverslag secretaris: geen opmerkingen. 
 3.2 Jaarverslagen werkgroepen: geen opmerkingen . 
 3.3. Financieel jaarverslag: Michiel heeft de vragen die er waren naar 

tevredenheid beantwoord. 
 3.4. Kascontrolecommissie 2019 
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De kascontrole commissie 2019 bestond uit Oege Verhagen en Willem 
Denekamp. Oege heeft de financiën digitaal doorgenomen, en deze is 
uitgeprint bij Willem afgeleverd. Oege vond het vooral interessant om 
inzicht te krijgen in de kosten van de heemtuin. Oege en hij 
hebben het jaarverslag akkoord bevonden en hebben schriftelijk de 
vergadering geadviseerd de penningmeester te dechargeren. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.  
 

4. Verslagen bestuur en werkgroepen over 2020 
 4.1. Jaarverslag secretaris: geen opmerkingen 
 4.2 Jaarverslagen werkgroepen: Braakballen pluizen voor de jeugd 
was niet vermeld bij het jaarverslag 2020 voor de jeugd (red.)  
We zijn nog altijd op zoek naar verschillende werkgroepcoördinatoren. 
(Actielijst bestuur). 
 4.3. Financieel jaarverslag 2020: Michiel heeft de vragen die er waren 

naar tevredenheid beantwoord. 
 4.4.  Kascontrolecommissie 2020 
De kascontrole commissie 2020 bestaat ook dit jaar uit Oege Verhagen 
en Willem Denekamp. Zij hebben de jaarrekening voor akkoord 
ondertekend en nu, via de digitale verbinding, de vergadering geadviseerd 
de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. Hanny bedankt de kascontrole commissie en de penningmeester 
voor hun werkzaamheden over beide jaren. 
 

5. Financiën: Begroting 2021 

De gemeente gaat het subsidiebeleid herzien. Dat heeft gevolgen voor 
ons. Elly en Hanny nemen dit mee in het gesprek met de gemeente.  
Wat te doen met eventueel ‘overschot’ vermogen komt op actielijst 
bestuur. Na beantwoording van de vragen gaat de vergadering akkoord 
met de begroting 2021. 
Michiel zal volgend jaar leden die van te voren de financiën willen inzien, 
ook de toelichting daarop sturen. 
 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  
Oege Verhagen en Willem Denekamp hebben zich opnieuw aangemeld 
als leden van de kascontrolecommissie. De vergadering benoemt hen 
onder dank als commissie voor 2021. Reserve lid blijft Ine de Groot.  
 

7. Noordmanshoek 

De Noordmanshoek krijgt een duurzame invulling. Stichting De 
Noordmanshoek is hard bezig om plannen met hulp van anderen verder 
uit te werken. Herman Lankhorst praat ons bij over de huidige stand van 
de plannen. Er zijn drie voorstelrichtingen waar de gemeenteraad een 
besluit over moet nemen. Eén voorstel betreft 4 woningen, de gemeente 
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blijft eigenaar van de grond; een ander betreft ook 4 woningen maar 
daarbij wordt Land van Ons eigenaar van de grond. Een derde voorstel 
gaat uit van 30 wooneenheden, de gemeente blijft eigenaar. De woningen 
worden klimaatneutraal gebouwd. Een voorbeeld hiervan is te zien in 
Boekel (N-Br) waar 36 woningen worden verwarmd met 600 zonne-
panelen. Die leveren warmte in de zomer en deze warmte wordt 
opgeslagen in een geïsoleerde container met basalt stenen. Deze warmte 
wordt in de winter weer onttrokken. Verder komt er een beheerderswoning 
en opslagruimtes en ruimtes voor verkoop, educatie en scholing. 
De bedoeling is dat er veel dingen worden gedeeld. Er zullen allerlei 
soorten voedsel worden verbouwd, van lage naar hoge groei (kruiden, 
wortels, groenten, bessen in allerlei soorten, zacht fruit, appels, peren en 
noten). Naast het zonnepark komen er ook andere innovatieve dingen; 
denk aan recreatie, kamperen, Tiny Houses. IJsselwerken doet de 
dijkverzwaring. 
Als de gemeenteraad groen licht geeft, wil de provincie de Stichting graag 
verder helpen. Omdat het project De Noordmanshoek een 
burgerparticipatieproject is, hebben de inwoners van Olst-Wijhe 
uiteindelijk voor het zeggen hoe het eruit moeten komen te zien. 
 

- Annet: Omwonenden waren het nog niet eens over de toegangspaden; 
de toegang via het pad van een omwonende is van de baan.  
- Hanny: Is er nagedacht over toegang vanuit het dorp? Herman: de 
normale ingang is tegenover de havezate, er wordt onderzocht of er een 
weg vanaf het station mogelijk is. Er komt geen weg onderdoor; misschien 
wel een wandelpad via het parkeerterrein van Stegeman. 
- Hanny: Wie betaalt de beheerder? Herman: dat gebeurt via Stichting 
Voedselbosbouw Nederland.  
- Hanny: Wat verwacht je van ons als IVN? Herman: Het jaarlijks 
monitoren van de natuurwerkplaats door IVN. Dat wordt nog overlegd. Er 
moet daarvoor een werkgroep komen (actielijst bestuur). 
 

8. 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 werd benoemd in 2011, Jaap Gerkes in 2010 en 
Ronald Boerkamp in 2012; ze zitten inmiddels dus 10, 11 en 9 jaar in het 
bestuur. Zowel Hanny als Jaap wilden bij de jaarvergadering in 2020 
aftreden. Door de coronacrisis is dit een jaar uitgesteld. Ronald Boerkamp 
heeft aangegeven te willen stoppen in 2022.  
Het bestuur heeft samen met de coördinatoren van de werkgroepen het 
afgelopen jaar gediscussieerd over hoe verder te gaan. Het voorstel is om 
door te gaan met een klein dagelijks bestuur bestaande uit tenminste een 
voorzitter, secretaris en penningmeester zo nodig aangevuld met een 
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vertegenwoordiger van de werkgroepen. Dit bestuur wordt ondersteund 
door de coördinatoren van de werkgroepen. Elly Luttikholt, Ans Rijpkema 
en Roos van der Burg hebben aangegeven te willen toe treden tot het 
bestuur. De genoemde drie hebben tot maart al een aantal bestuurstaken 
‘over’genomen. 
Het bestuur stel voor om: 
  Elly Luttikholt te benoemen tot voorzitter 
 Roos van der Burg te benoemen tot secretaris en  
 Ans Rijpkema te benoemen tot algemeen bestuurslid; zij zal de 
 ledenadministratie van Michiel overnemen. 
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. Hanny geeft nu het stokje 
over aan Elly in de vorm van een bijna 
bloeiende tak die zij laat zien; zij brengt 
die binnenkort langs bij Elly. Elly neemt 
de voorzittersstoel in en geeft Ronald 
het woord.  
 

9. Afscheid oude bestuursleden 

Namens de afdeling wuift Ronald de 
vertrekkende bestuursleden Hanny en 
Jaap uit met de volgende woorden: 
“Veel dank namens onze IVN-afdeling voor jullie uren en de passie die je 
in onze afdeling hebt gestoken. Jullie laten het werk in goede handen 
achter. Hanny is voorzitter geweest sinds 25 maart 2011; ze heeft met 
haar 10-jarig bestuursjubileum de krant gehaald. Er zijn weinig anekdotes 
over haar, dus ze heeft zorgvuldig bestuurd. Hanny was als voorzitter 
zorgzaam en verbindend. In haar 10 jaar is de afdeling echt één 
geworden Hanny, je was betrokken en enthousiast, je liet je zien bij de 
werkgroepen. Je was er altijd voor het IVN. Daarvoor hartelijk dank. 
Jaap heeft zelfs 11 jaar als secretaris gefungeerd. Er was eerst wel wat 
scepsis bij de leden – wat doet die VVD-er zonder verstand van groen bij 
het IVN? Maar die scepsis ging snel voorbij. Jaap, je vond altijd manieren 
om subsidies binnen te krijgen. Bestuurlijk was je sterk. Aktes, formele 
zaken, ze waren altijd prima op orde. Je hebt complimenten verdiend. Met 
je betrokkenheid heb je ook groene vingers gekregen.” 
 

- Hanny bedankt Jaap, haar steun en toeverlaat. Dankt ook Marth: voor 
haar goede PR, haar punctualiteit. Coördinatoren werkgroepen, bedankt: 
de grote werken zijn daar gedaan. Michiel bedankt als penningmeester 
tegen wil en dank. Je hebt goed werk gedaan. Ronald, je mag trots zijn op 
het gierzwaluwenconvenant. Verder allen hartelijk dank voor de 
samenwerking. 
- Jaap heeft goed kunnen wennen bij het IVN als ‘groen rechts’ politicus. 
Hij blijft er druk mee, want hij zal doorgaan met IVN-landelijk. 
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10. Rondvraag en sluiting 

- Elly: Hopelijk is er in het najaar weer een lezing, een gewone ALV 2022 
en onze normale activiteiten, want dat willen we het liefst. 
- Rene Rooijendijk vindt IVN een prima club, er zouden meer mensen 
moeten zijn bij de ALV. Hij gaat rondleidingen doen bij Jan Klungers en 
wenst het nieuwe bestuur veel succes. 
- Annet organiseert een teken- en kleurwedstrijd voor kinderen in het 
kader van 50 jaar heemtuin: ze tekenen planten uit de heemtuin. En er zal 
een kabouterpad in de heemtuin gemaakt worden. 
- Elly sluit de vergadering om 21.34 uur, waarna we 
via het scherm proosten op Hanny en Jaap. 
 

Roos van der Burg, secretaris.  
 
 

Afscheid als voorzitter 
Tijdens de ALV van 3 maart 2021 heb ik officieel het voorzitterschap 
overgedragen aan Elly Luttikholt. De overdracht zou eigenlijk vorig jaar 
plaatsvinden, maar door de coronapandemie kon dat niet doorgaan. We 
hebben toen besloten om als oud en beoogd nieuw bestuur gezamenlijk 
op te trekken tot aan de ALV van dit jaar. Zo kon de overdracht soepel 
verlopen. We hebben nu weer een voltallig bestuur. Behalve Elly zijn ook 
Ans Rijpkema en Roos van der Burg toegetreden tot het bestuur. Dat 
geeft een goed gevoel, zeker wanneer je vertrekt als voorzitter. Het heeft 
even geduurd, maar het is gelukt. Ik wens het nieuwe bestuur dan ook 
veel succes en plezier  in hun werkzaamheden voor onze vereniging.  
In de afgelopen periode is het belang van groen, natuur en landschap 
voor het welzijn en de gezondheid van mensen behoorlijk duidelijk naar 
voren gekomen. Tegelijkertijd staat de natuur enorm onder druk wereld-
wijd en ook dichter bij huis. In onze eigen omgeving kunnen we als 
vereniging en als lid van de vereniging een bijdrage leveren aan het 
behoud en verbetering van natuur en landschap. Om een voorbeeld te 
geven: al die wilgen die geknot zijn en meidoornhagen die zijn afgezet in 
de afgelopen jaren door de enthousiaste leden van de werkgroep 
Landschapsonderhoud. De heemtuin is daar ook een fantastisch mooi 
voorbeeld van. Een geweldig monument voor de dijkflora. De bewoners 
van het Weijtendaal maken graag een ommetje door de heemtuin en 
kunnen vanuit hun woning genieten van wat er groeit en bloeit in de 
verschillende jaargetijden. 
Ik wil alle coördinatoren van de werkgroepen bedanken voor wat zij 
doen/gedaan hebben en voor de prettige manier waarop we 
samengewerkt hebben.  
 

Hanny van der Werff. 
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Afscheid als secretaris 
Eind 2009 werd ik benaderd door Bernhard Heijdeman met de vraag of ik 
secretaris wilde worden van IVN Wijhe-Olst. Nu kende ik vanuit mijn werk 
als lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe en als regionaal coördinator 
Muskus- en Beverrattenbestrijding namens de waterschappen in Drenthe 
en Overijssel, het IVN als organisatie maar om nu meteen lid en 
secretaris te worden daar moest ik wel eerst over nadenken. Bovendien 
moest ik als gemeenteraadslid nagaan of de beide functies wel 
gecombineerd konden worden. Na een paar maanden te hebben 
meegelopen met het bestuur heb ik toch toegehapt en ben op 25 maart 
2010 tijdens de ALV benoemd tot secretaris. En daar heb ik geen dag 
spijt van gehad. Ik heb die functie met heel veel plezier uitgeoefend tot 
maart 2021. Het werk van secretaris van het IVN betekende voor mij een 
verrijking van mijn werk als raadslid maar ook mijn bestuurlijke ervaring 
kon ik weer goed gebruiken als secretaris van IVN.  
 

Ik heb het IVN  leren kennen als een club met vele sociale, actieve leden 
met hart voor de natuur. Ik heb veel respect voor de vele vrijwilligers 
binnen al die mooie werkgroepen die zich bijna dagelijks vol enthousiast-
me inzetten om mens en natuur onlosmakelijk met elkaar te verbinden. 

 

Bestuurlijk blijf ik ook na 3 maart actief 
voor het IVN, nu niet meer plaatselijk, 
maar de komende jaren vooral provinciaal 
en landelijk. Vanaf 2013 vertegenwoordig 
ik de 15 afdelingen in Overijssel in de 
Landelijke Raad. Een functie die naadloos 
aansluit bij mijn bestuurlijke ervaring.  
Begin april heeft de Landelijke Raad een 

besluit genomen tot een fusie tussen de Landelijke Vereniging IVN (de 
leden) en de Stichting (de beroepsmensen).  Als logisch vervolg op het 
steeds meer functioneren van vereniging en stichting als één organisatie. 
U bent hierover uitgebreid geïnformeerd in Mens en Natuur. De komende 
jaren zal ik mij hier voor blijven inzetten als lid, namens Overijssel, in de 
Landelijke Raad.   
 

Mijn lidmaatschap van het Omgevingsplatform verbetering IJsseldijk, 
waarin ik het IVN en de KNNV mag vertegenwoordigen bij de dijkverbete-
ringsplannen van het waterschap Drents Overijsselse Delta, blijf ik nog 
een paar jaar doen.  
 

Binnen IVN De Grutto Wijhe-Olst ben ik voortaan een van de 157 leden. 
En ik dank hierbij mijn mede bestuurders Hanny, Ronald en Michiel en 
niet te vergeten de coördinatoren van de werkgroepen voor de 
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samenwerking. En ik wens het nieuwe bestuur met Elly, Roos, Ans, 
Ronald en Michiel veel succes toe. 
 

Jaap Gerkes. 
 

 

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. 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. 
Net als vorig jaar voel ik mijn ook dit jaar weer vereerd door het bezoek 
van een mannetje gekraagde roodstaart. Hij hangt rond om het huis waar 
ook de nestkast hangt waar hij vorig jaar heeft gebroed. 
 

Claus van den Brink. 
 
 

One -Two - Step. 
Ik ging voor een weekje naar Duitsland, met de trein. In Arnhem stapte ik 
op de trein naar Frankfurt. Het was een gereserveerde plaats en de plaats 
naast mij was al bezet. Ik bleek in een klein gezelschap te zitten van 
buitenlanders, die in de trein steeds met elkaar praatten. Het is altijd leuk 
om te raden om welke taal het gaat, maar in dit geval kwam ik daar niet 
uit. Het was geen Slavische taal, geen Romaanse taal enz. En ook aan 
het uiterlijk van de leden van het gezelschap was niets te herkennen van 
een nationaliteit. Totdat ik een woord hoorde: baaie baaie. Dat moest Zuid 
Afrikaans zijn. Ik vroeg het aan mijn trein-buurman en inderdaad, ze 
kwamen uit Zuid Afrika en waren op weg naar een religieuze bijeenkomst. 
Ik weet niet meer wat voor taal we praatten, nu eens Engels, dan weer 
Nederlands geloof ik. Hij was de leider van het gezelschap en hij werkte 
bij de politie. Hij vertelde over Zuid Afrika en kwam op het onderwerp 
corruptie. Er was zoveel corruptie in Zuid Afrika, zei hij. Ik betrapte mij op 
een vooroordeel: echt iets voor zo’n ontwikkelingsland, was mijn eerste 

https://www.sntp.nl/heemtuinen/groot-elzebroek/
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gedachte. Maar opeens ging mij een licht op en ik zei: maar hier hebben 
we veel lobbyisme, weet u wat dát is? Nee, van lobbyisme had hij nog 
nooit gehoord. Ik wilde het duidelijk maken met een voorbeeld, ik dacht 
even na. Op dat moment was aan de orde, dat door lobbyisme de 
vergunning voor het gebruik van Roundup (onkruidbestrijdingsmiddel met 
glyfosaat als werkzame stof) opnieuw voor jaren was verlengd. Ik kwam 
niet toe aan mijn uitleg over hoe lobbyisme werkt, want hij viel zo 
ongeveer van zijn stoel van verbazing: “Is Roundup hier nog steeds 
toegestaan?” En hij keek me aan of ík uit een ontwikkelingsland kwam en 
vervolgde: “Bij ons is Roundup allang verboden. Wij noemen het one-two-
step. Het wordt gebruikt bij overvallen op huizen. De overvallers doen 
Roundup in een lokaas om de waakhonden te doden. En als de 
waakhonden dat opeten, doen ze nog twee stappen en vallen dan dood 
neer. Ik heb het zelf gezien, want ik moest een keer bij een villa zijn, die 
pas overvallen was. De waakhonden lagen dood binnen de afrastering, 
maar er kwam toch nog een jong hondje de deur uitrennen, die een stukje 
aas te pakken kreeg, het op at en na twee stappen dood neerviel. ”Ik 
vroeg hem of het werkelijk over Roundup ging en hij bezwoer me wel drie 
maal over, dat dat zo was. Hij wist het zeker. Verder kon ik niet vragen, 
want het gezelschap moest er in Keulen uit, waar ze de Dom wilden 
bezoeken. De trein stopt daar op een steenworp afstand van die Dom, 
dus iedereen stond meteen voor het raam naar die Dom te kijken en dat is 
daar dan ook een prachtig gezicht. De verdere reis vroeg ik me af wat het 
verschil is tussen corruptie en lobbyisme. 
Nog steeds denken veel mensen in Nederland, dat Roundup ongevaarlijk 
is - je kunt het wel drinken! Misschien kunnen die het eens uitproberen op 
zichzelf of op hun hond. Dan weten we zeker of de Zuidafrikaan het bij het 
juiste eind had. 
 

Leonieke Kruit. 
 
 

Meer biodiversiteit  

door samen boerenland te kopen 
Coöperatie Land van Ons 

Het huidige landbouwsysteem put de aarde uit. Door het ploegen en 
frezen, monoculturen, gebruik van zogenaamde gewasbeschermings-
middelen (eufemisme voor insecten- en schimmelverdelgers) en gebruik 
van kunstmest, ontstaat er een ecologische woestijn. Franke Remerie 
wilde daadwerkelijk iets doen om deze (doodlopende?) ontwikkeling te 
stoppen als een van de initiatiefnemers van de coöperatie Land van Ons. 
 

“In de tien jaar dat ik door de Achterhoek heen en weer reed van ons 
eigen huis naar een grote boerderij die we aan het opknappen waren, zag 
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ik de achteruitgang.” De ‘ecologische woestijn’ begon hem te irriteren tot 
frustratie aan toe: “De afgelopen veertig jaar heeft de technologie de 
overhand gekregen. Er moest (en moet) steeds meer en meer 
geproduceerd worden. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die nu zien 
dat we het anders moeten doen. Mijn uitgangspunt is daarbij altijd de 
natuur. De natuur weet wat werkt en is gebaseerd op symbiose tussen 
planten en dieren.” 
 

 

De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het 
uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit 
ons landschap. Dit vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk 
de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt 
is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan. 
 

Iedereen binnen Land van Ons zet zich belangeloos in. Met al het talent 
van onze deelnemers draaien we de organisatie. 
 

 

Samen m2 boerenland kopen 
Toen hij zich ging verdiepen in alle rapporten over de achteruitgang van 
de biodiversiteit, realiseerde hij zich eens te meer waar het mis gaat: 2/3 
deel van ons land is in handen van een kleine groep boeren, die 
economisch afhankelijk is van de grond. Opbrengstmaximalisatie is dan 
het logische gevolg en daarmee zijn biodiversiteit en landschapskwaliteit 
restposten geworden. Met die gedachte ging half november 2019 de 
coöperatie Land van Ons werkelijk van start. “Door de grond zelf te kopen 
laat je zien dat je verantwoordelijkheid wil nemen voor een deel van de 
kosten en kan je ook makkelijker voorwaarden stellen aan het gebruik van 
de grond.” 
 
Biodiversiteit vraagt om andere blik 
“Je bent er niet alleen met grond aankopen. We moeten als mens gaan 
begrijpen hoe dingen werken. Dat klinkt misschien vreemd in deze tijd, 
maar besef wel dat van de 100 miljoen verschillende organismen op 
aarde we maar over 1% kennis hebben. Kennisoverdracht is voor ons dan 
ook erg belangrijk. Je vraagt je dan af op basis waarvan al die 
bestrijdingsmiddelen worden toegestaan. En hoe kan je daadwerkelijk de 
biodiversiteit duurzaam herstellen? Het begint bij de bodem, dat besef 
begint nu langzamerhand wel door te dringen. De symbiose tussen al die 
miljoenen micro-organismen is veel belangrijker dan we altijd dachten. 
Bovengronds gaat het bijvoorbeeld over overgangen in het landschap, het 
aanleggen van een zandweg voor de grondbijen, het op een andere 
manier gebruiken van meststoffen en een dikke streep door 
gewasbeschermingsmiddelen (gif dus!). Zodat er weer allerlei soorten  
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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 
 

 

insecten, vogels en zoogdieren kunnen gedijen. Het gaat in kleine stapjes 
en slechter zal het er zeker niet 
op worden.” 
 

Korte voedselketen 
“Ondanks dat het eerste perceel 
in Hooghalen in Drenthe pas in 
april 2020 ons eigendom werd, 
is het gelukt er dat seizoen 
boekweit te verbouwen. Op een 
natuurlijke manier. Een prachtig 
gewas voor insecten.  
Wij hebben de oogst verwerkt 
tot allerlei boekweitproducten. 
Deze zijn in onze webwinkel  
te koop: https://mijn.landvanons.nl/webshop/.  
 

Ambitie: groeien naar 15% landbouwareaal  
Sinds de aankoop in Drenthe heeft Land van Ons ook een perceel 
verworven in Overijssel bij Lettele en verder in Groningen, Friesland, 
Noord en Zuid Holland. Percelen in Gelderland en Brabant zitten er aan te 

 

Boekweit  
© J. Malschaert 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
https://mijn.landvanons.nl/webshop/
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komen. “Regionale spreiding vinden we in de eerste jaren belangrijk. 
Want onze nu 12.000 leden komen uit het hele land. Daardoor komt ons  
doel stapje voor stapje dichterbij om uiteindelijk 15 procent van de 
Nederlandse landbouwgrond op te kopen en te verduurzamen.” 
 

Iedereen die mee wil werken aan het herstel van het landschap en de 
biodiversiteit kan deelnemer worden. Je koopt samen landbouwgrond en 
wordt daardoor mede-eigenaar. Al vanaf iets meer dan € 20,- voor twee 
jaar koop je een stukje grond en beslis je mee in de coöperatie-
vergadering. Maar: verwacht geen financieel rendement. “Land van Ons is 
geen beleggingsinstelling of beleggingsfonds en wil daar ook niet mee 
geassocieerd worden. Dat is juist een van de factoren geweest die onze 
biodiversiteit de nek om heeft gedraaid.” Remerie sluit af: “Het rendement 
van Land van Ons is kwalitatief: meer biodiversiteit, gezondere grond en 
een mooier landschap. Daar doen we het voor!” 
Ook meedoen? Ga naar www.landvanons.nl. 
 

Maria Evers.  
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Maretak en de schijtlijster 

Sinds dit voorjaar is de heemtuin een maretak rijker. Piet Hendriksma 
nam afscheid vanwege verhuizing en plantte een sierappel in de heemtuin 
met daaraan een maretak. Wie niet weet wat een maretak is, het is een 
plant, een halfparasiet, die aan een boom vast zit en die gebruik maakt 
van de sappen en mineralen uit de boom. Zelf heeft hij wel bladgroen. In 
het zuiden van het land en België komt de maretak van nature voor. Daar 
zie je ze vaak in populieren. Het lijkt net alsof er allemaal ronde 
vogelnesten in de bomen zitten. De maretak wordt ook mistletoe 
genoemd. Met kerst wordt er een bosje mistletoe of maretak opgehangen 
en dan mag je degene die onder de mistletoe staat zoenen is de traditie.  
De witte bessen van de maretak worden vooral door grote lijsters 
gegeten. Van de grote lijster wordt vaak beweerd dat die de kleverige 
bessen verspreidt door met z’n snavel de bessen af te smeren aan takken 
van bomen. Hierover zijn de meningen verdeeld. In het tijdschrift Oase, 
tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, heemtuinbeheer en 
speelnatuur, stond in de winter een artikel over de maretak. Daarin staat 
dat de grote lijster de bessen “plukt” en onmiddellijk doorslikt. Nadat de 
lijster zo’n 30 bessen gegeten heeft gaat hij zitten om de bessen te 
verteren. Na een half uur tot drie kwartier moet hij de kleverige 
darminhoud kwijt en poept vervolgens een “parelsnoer” uit. Dit is een 
kleverige streng met daarin de maretakzaden. Het kost hem moeite om dit 
kwijt te raken. In Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen werd vroeger de 

http://www.landvanons.nl/
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grote lijster een “schijtlijster” genoemd. Nu begrijp je waarom! 
 

Kom de maretak maar eens 
bewonderen in de heemtuin! Als je 
over het eerste bruggetje loopt en 
dan rechtsaf gaat, staat hij aan je 
linker kant tegen het hek aan. 
In een volgend artikel in Oase 
stond hoe je zelf maretakken kunt 
kweken. Ik ben bezig met een 
experiment op mijn eigen peren-, 
appel en pruimenboompjes. De 
eerste duikertjes, groene steeltjes 
die uit de zaden komen, beginnen 
zich vast te zuigen aan de takken. 
Nu maar afwachten of het echt wat 
wordt. 
 

Annet van der Veen  

 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 januari – 1 mei 2021 
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 I, II, III en IV staan voor de maanden. Tussen ( ) 
staat het aantal vogels. 
 

Groenling: 2-I BvL (4); 22-I BvL (1); 24-I BvL (2); 26-I BvL (2); 28-I BvL 
(2); 29-I BvL (2); 3-II BvL (2); 4-II BvL (2); 6-II BvL (1); 7-II BvL (2); 8-II op 
de voedertafel Erveweg 11 Welsum (1); 8-II BvL (1); 16-II BvL (3); 19-II 
BvL (2); 20-II BvL (2); 23-II BvL (2); 27-II BvL (2); 28-II (1); 2-III BvL (2); 4-
III BvL (4); 5-III BvL (3); 6-III BvL (2); 7-III BvL (3); 10-III BvL (1); 13-III BvL 
(6); 15-III BvL (1); 16-III BvL (2); 17-III BvL (2); 18-III BvL (2); 19-III BvL 
(4); 26-III BvL (4); 28-III BvL (2); 29-III BvL (2); 30-III BvL (2); 3-IV BvL (2); 
5-IV BvL (2); 8-IV BvL (2); 10-IV BvL (1); 12-IV BvL (2); 13-IV BvL (2). 
Putter: 3-I in voortuin Boerhaar  (17) nu eten elke dag puttertjes van de 
zaden in de lavendel, die ik niet afgeknipt heb; 17-I DuW (2); 17-I Olst, 
Holtermanspad (1); 19-I BvL (1) 27-I BuW (15-20). 
Dodaars: 6-I Soestwetering Rietbergweg Wijhe (4); 8-I Soestwetering bij 
brug in Kappeweg (1); 17-I Olst, Zandwetering, Kleistraat (1); 22-I 
Soestwetering Rietbergweg (3); 24-I DuW (1); 21-II Olst, Hanzebos (2). 

Maretak               © A.v.d.Veen 
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Grote zaagbek: 6-I Wetering Gravenweg nabij gemaal Lierderbroek (2 m, 
1 v); 8-I in de Terwoldse Wetering (regelmatig een aantal), net in 
Gelderland, wat jammer!; 10-I BuW (3); 11-I DuW (1 m); 17-I DuW (2 m, 2 
v); 24-I DuW (1); 25-I in IJssel t.h.v. Fortmond (1 m, 1 v); 13-II 
Soestwetering, Bruinsweg (1 m, 2 v); 14-II Rietbergweg Wijhe 

Soestwetering (1 v); 16-II 
Soestwetering, 
Boerhaarseweg (1 m, 1 v); 28-
II BuW (1 paar); 6-III op de 
IJssel (1 paar); 12-III DuW (2 
m, 1 v); 19-III BuW (1 paar); 
20-III op de IJssel bij de pont 
(1 paar); 21-III op de IJssel bij 
de pont (1 paar); 6-IV BuW (1 
paar). 
Smient: 6-I Wetering 
Meibergsdijk Lierderbroek 
(50); 24-I Olst, IJsbaan 
Kleistraat (10); 25-II BuW 
(100). 
Brilduiker: 10-I BuW (2); 23-II 
Tichelgaten Herxen (1 m, 1 v). 
Mandarijneend: 10-I Onder 

de Gelder brede sloot ten oosten van Spoorslag (2); 2-IV Soestwetering, 
Boerhaarseweg (1); 15-IV sloot Scherpenzeelseweg (1 m). 
Buizerd: 11-I BuW (2); 11-II Lierderholthuisweg Wijhe (3) bij dode 
aangereden haas in de sneeuw; 25-II BuW (1); 1-III BvL (1) 2-III BvL (1); 
3-III langs het Anem (1) dood; 5-
III BuW (2); 19-III BuW (4); 23-III 
BuW (1) op nest; 2-IV Olst, 
Bruinsweg (1); 9-IV BuW (1) op 
nest; 22-IV BuW (1) op nest; 25-
IV BuW (2). 
Torenvalk: 11-I BuW (1) zeer 
regelmatig; 23-II BuH (1); 7-III 
biddend boven het Anem Wijhe 
(1); 2-IV Olst, Kleistraat (1 m); 
25-IV Daslever (1) maakt nest. 
Zeearend: 12-I Fm (1); 17-I DuW (3); 5-III BuW overvliegend (2); 25-IV 
BuW (1); 27-IV BuW (1). 
Groene specht: 12-I Kappeweg (1); 21-II BvL (1) gehoord; 4-IV Olst, 
Holtermanspad Hanzebos (1). 
Ooievaar: 13-I Damhoek (2); 18-II weilanden Rijksstraatweg Herxen (7 en 
12); 23-II in een kale boom een achtertuin Veerstraat Wijhe (4); 24-II park 

Chinese knobbelgans             © R.Saan 

Slobeenden         © R.Saan 
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Wijhe (2) op het nest van vorig jaar; 9-IV in apenboom voortuin 
Stationsweg Wijhe (2) op nest. 
IJsvogel: 14-I BuW (1); 17-I Olst, Holtermanspad (1); 24-I DuW (2); 11-II 
BvL (1) vloog tegen raam daarna weer weggevlogen. 
Roodborst: 17-I BvL (2); 9-II BvL (2); 22-II BvL (2); 3-IV BvL (1). 
Kuifeend: 17-I DuW (25); 22-I Soestwetering, Boerhaarseweg (14); 4-II 
Soestwetering, Bruinsweg (3); 5-II Soestwetering, Bruinsweg (4); 21-II 
Olst, Hanzebos (18); 26-II Wijhe, Boerhaarseweg (6); 2-III Wolbroekpad 
Boerhaar (6 paren); 11-III Olst, Soestwetering, Bruinsweg (20); 15-III Olst, 
Soestwetering, Bruinsweg (16); 26-III Olst, Soestwetering, Bruinsweg 
(16); 2-IV Soestwetering, Boerhaarseweg (3); 5-IV Soestwetering, 
Bruinsweg (6); 7-IV Olst, Soestwetering, Bruinsweg (14); 9-IV Olst 
Soestwetering, Bruinsweg (6); 20-IV BuW plas bij de pont (2 paren). 
Tafeleend: 21-I Soestwetering Bruinsweg (1). 
Chinese knobbelgans: 22-I BuW (1); 7-II BuW (1); 8-II BuW (1); 19-II 
BuW (1); 22-II BuW (1); 25-II BuW (1); 22-IV BuW (1). 
Witgatje: 24-I DuW (4). 
Waterhoen: 24-I Olst, 
Zandwetering, Kleistraat 
(4); 15-IV plas bij de pont 
(1) nest. 
Slobeend: 26-I De Zaaij 
(6). 
Wintertaling: 26-I 
Roetwaarden (25); 19-III 
BuW (1 paar); 20-III BuW 
(1 paar); 6-IV BuW (2 
paren). 
Krakeend: 26-I 
Roetwaarden (20); 21-II 
Olst, Hanzebos (2); 3-IV BuW (2 paren); 6-IV BuW (2 paren); 20-IV BuW 
(2 paren). 
Merel: 3-II voortuin Veerstraat Wijhe (1) 's morgens vroeg 7:30u voor de 
1e keer; 6-II BvL (2); 8-II BvL (5); 9-II BvL (5); 16-III (2 v). 
Tjiftjaf: 5-II tuin Veerstraat (1); 11-IV Holtermanspad, Hanzebos Olst (2); 
25-IV Hanzebos Olst (1). 
Zwartkop: 24-IV Daslever (1). 
Pimpelmees: 6-II BvL (6). 
Spreeuw: 7-II BvL (2); 8-II BvL (5); 10-II BvL (4); 2-III BvL (12); 22-III BvL 
(1). 
Keep: 7-II achtertuin Veerstraat Wijhe (2); 8-II Erveweg 11 Welsum (2 m, 
1 v) op de voedertafel; 13-II Wijhe, Kappeweg (3). 
Kramsvogel: 8-II BvL (2); 9-II BvL (1); 10-II BvL (1); 11-II BvL (2); 12-II 
BvL (1); 13-II BvL (3); 14-II BvL (1); 25-II Wijhe, Rietbergweg (6); 
 

Koperwieken   © R.Saan 
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3-III BvL (1). 
Appelvink: 
8-II Erveweg 
11 Welsum 
(1 m) op de 
voedertafel. 
Grote bonte 
specht: 1-I 
BvL (1); 4-I 
BvL (1 v); 7-
II BvL (1 m); 
8-II Erveweg 
11 Welsum (1) op de voedertafel; 8-II BvL (1 m); 10-II BvL (1 m); 14-II BvL 
(1); 16-II BvL (1); 17-II BvL (1 m); 18-II BvL (2 m, 1 v); 21-II BvL (1 m); 22-
II BvL (2 m, 1 v); 23-II BvL (1 v); 24-II BvL (2 m, 1 v); 26-II BvL (1 v); 27-II 
BvL (1); 28-II BvL (1 m); 2-III BvL (1 m); 3-III BvL (1 v); 4-III BvL (2 m, 1 
v); 5-III BvL (1 v); 6-III BvL (2 m, 1 v); 7-III BvL (1); 8-III (1 v); 9-III BvL (1 
m); 11-III BvL (2 m, 1 v); 14-III BvL (2 m, 1 v); 16-III BvL (1 m); 17-III BvL 
(1); 20-III BvL (1 v); 21-III BvL (1); 22-III BvL (1 v); 23-III BvL (1 m); 24-III 
BvL (1 v); 25-III BvL (2 m, 1 v); 30-III BvL (1 v). Bijna dagelijks in de tuin. 
Boomkruiper: 8-II Erveweg 11 Welsum (1) op de voedertafel. 
Blauwe kiekendief: 10-II Olst, Terstegetuinen (1) vliegt over. 
Koperwiek: 11-II in den Nul, Nulse bosje (10)  
Houtsnip: 13-II Wijhe, Kappeweg (2). 
Grote gele kwikstaart: 14-II Veerweg Olst (1); 1-IV in het ruige grasland 
tussen de Tichelstraat en de Roetwaarden op Fortmond (6). 
Zwarte zwaan: 15-II BuO (1); 19-II tussen een groep knobbel- en enkele 
wilde zwanen in Vorchten (1). 
Staartmees: 16-II tuin Veerstraat  (2); 25-IV landgoed Wijnbergen Olst  
(1). 
Fazant: 16-II Wijhe, Boerhaarseweg, (1 m); 25-II Wijhe, Rietbergweg (1); 
14-III Fortmond (2 m, 4 v). 
Sperwer: 10-I BvL (1 m); 17-II Boerkampweg Boskamp (1). 
Grutto: 10-IV Daslever (1). 
Kievit: 13-II Olst, Rijksstraatweg (3); 19-II Withuisweg (25) overvliegend; 
25-II BuW (100); 25-II Wijhe Hagenweg (4); 25-II Olst, Fortmonderweg 
(10); 26-II Wijhe, Boerhaarseweg (1); 27-II BuO (60); 28-II BuW (300); 1-
III BuW (200); 15-III omgeving Terstegetuinen (8); 25-IV Daslever (6). 
Scholekster: 20-II BuW vliegend over de IJssel (6); 27-II BuW (25); 1-III 
BuW (2); 6-III BuW (1); 15-III Olst, Bruinsweg (2); 18-III BuW (2); 21-III 
Wijhe, Rijksstraatweg (2); 23-III BuW (4); 26-III Wijhe, Boerhaarseweg (2); 
2-IV Wijhe, Boerhaarseweg (2); 5-IV Olst, Bruinsweg (2); 7-IV Wijhe, 
Rijksstraatweg (4); 28-IV BuW (5). 
Grote lijster: 21-II Olst, Hanzebos (1). 

Zwarte, wilde en knobbelzwanen             © R.Saan 
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Kraanvogel: 21-II overvliegend Noordwest boven Boerhaar (32). 
Jufferkraanvogel: 11-IV Olst, omgeving Terstegetuinen (1). 
Witte kwikstaart: 21-II BuW (1); 24-II BuW (1 paar); 29-III tussen de 
Loswal en de pont (6). 
Zanglijster: 18-II BvL (1) doodgevlogen tegen raam. In 2020 zelfde 
datum gearriveerd; 21-II Olst, Hanzebos (1); 2-III Wijhe, Marjolein (2); 6-III 
BvL (1); 8-III BvL (1). 
Bergeend: 22-II BuW (2); 25-II BuW (2); 19-III BuW (1 paar); 6-IV BuW (2 
paren); 26-IV BuW (2 paren); 29-IV BuW (8). 
Kleine wilde zwaan: 22-II BuW (3). 
Nonnetje: 22-II (2 paren). 
Slechtvalk: 22-II op schoorsteen oude steenfabriek Fortmond (2); 28-III 
schoorsteen steenfabriek Fortmond (1). 

Grote bonte specht: 
21-II Olst, Hanzebos 
(1); 23-II tuin 

Veerstraat (1). 
Ross' gans: 24-II 
Herxerwaard (1) in een 
groep knobbel -, 
grauwe- en 
brandganzen. 
Casarca: 25-II BuW 
(2). 
Kolgans: 27-II BuW 
(1000). 
Brandgans: 28-II BuW 
(25). 
Wulp: 25-II Wijhe, 

Rietbergweg (2); 1-III BuW (1) gehoord; 8-III Withuisweg Wijhe (1) 
gehoord; 8-III BuW (1) gehoord;; 15-III Olst, Terstegetuinen (2) vliegen 
over; 18-III BuW (1) gehoord; 20-III BuW (1) gehoord; 20-III BuW (2) 
overvliegend; 28-III Wijhe, Hagenweg (2); 14-IV Withuisweg (1) gehoord; 
16-IV BuH (1); 26-IV BuW (1) 1 á 2 keer. 
Havik: 5-III BuW (1 paar) parend op een havikshorst; 9-III BuW (2) bij 
nest; 30-III BuW (2) bij nest (2); 9-IV BuW (1) op nest; 14-IV BuW (1) in 
gevecht met een buizerd; 22-IV BuW (1) op nest. 
Patrijs: 5-III BuW (1) 25-III Daslever (1); 13-IV Daslever (1). 
Rode wouw: 3-III Daslever (1); 14-III over wijk De Peperkamp in 
noordelijke richting vliegend (1); 25-III BuW (1) op nest; 28-III vanuit 
kijkhut DuW (1); 10-IV Daslever (1). 
Tureluur: 19-III BuW (4); 20-III BuW (6); 23-III BuW (4); 28-III BuW (6); 
27-IV BuW (1). 
Steenuil: 7-III Daslever (1); 

Slechtvalk              © R.Saan 
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Bosuil: 20-III de Gelder (1) 's nachts gehoord. 
Kleine bonte specht: 20-III De Gelder, eerste bos (1) 's morgens vroeg 
de roffel gehoord; 25-IV landgoed Wijnbergen Olst (1). 
Middelste bonte specht: 20-III De Gelder, eerste bos (1) 's ochtends 
roep gehoord; 19-IV onder de Gelder bij Nijland (1). 
Zwarte roodstaart: 25-III Boerkampweg Boskamp. De twee voorgaande 
jaren was de roodstaart terug op 18-03 (1 m). 
Waterral: 29-III BuW (1). 
Boerenzwaluw: 2-IV BuW (28); 6-IV 
BuW (2); 11-IV Olst, Holtermanspad 
(20). 
Spreeuw: 3-IV Olst, Holtermanspad, 
Hanzebos (80). 
Gele kwikstaart: 1-IV in het ruige 
grasland tussen de Tichelstraat en 
de Roetwaarden op Fortmond (6); 6-IV BuW (11); 29-IV Daslever (6). 
Strandloper: 6-IV BuW (2). 
Boomklever: 9-IV Bereklauw Wijhe (1) aan de pinda’s in achtertuin. 
Goudvink: 11-IV Olst, Holtermanspad, Hanzebos (2). 
Gekraagde roodstaart: 13-IV Hoenloseweg (1) . Zoals eigenlijk elk jaar, 
vanochtend mannetje gespot. Hangt rond het huis waar ook nestkast 
hangt waar hij vorig jaar heeft gebroed. Vind 13 april vrij vroeg. 
Visdief: 23-IV BuW (3); 24-IV BuW (2); 25-IV BuW (3); 29-IV BuW (6); 30-
IV BuW (1). 
Rietzanger: 25-IV Hanzebos Olst (3) gehoord. 
Kleine mantelmeeuw: 26-IV BuW (10). 
Beflijster: 23-IV Kappeweg (1). 
Bonte vliegenvanger: 23-IV Kappeweg (1). 
 
Waarnemers: Annet van der Veen, Alfons Wiegink, Marijke Berendsen, 
Elly Luttikholt, Ernst Noordhuis, Piet Hendriksma, Alfons Wiegink, Ruud 
Saan, Niek Lomans, Liesbeth van Wijhe, Jan Klungers, Rene Rooijendijk, 
Elly Smink-Niehoff, Willem Denekamp, Claus van den Brink, Jos ? 
Eijkelkamp, Willem de Boer, 
 

Contactadres vogelwaarnemingen  
Elly Luttikholt - 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..  

Gele kwikstaart             © R.Saan 

mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
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Bestuur 
Voorzitter Elly Luttikholt  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523427 Veerstraat 17 8131 CB  Wijhe 
Secretaris Roos van der Burg secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 06-49988778 Marjolein 6 8131 GD  Wijhe 
Penningmeester  Michiel Faber  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
Lid Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 

Lid Ans Rijpkema  ans#ivn-wijhe-olst.nl 
 Tel. 0570-523336 Hamelweg 12 8131 RV Wijhe 

   

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 tel. 06-83398174 
  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 VACANT  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl 
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 
 Michiel Faber 
 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:ans@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. 

 

 

 

 


