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  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 
En weer is er bijna een jaar voorbij! Er resten ons nog 
de feestdagen en dan is het al 2022. De tijd vliegt, 
ook al was het helaas weer een coronajaar met een 
afwisseling van strengere en versoepelde 
coronamaatregelen, en met steeds een minister-president die tijdens wéér 
een persconferentie hamerde op de basismaatregelen ….handen wassen, 
anderhalve meter afstand…. etc. Iedereen kan ze ondertussen wel 
dromen! 
Gelukkig zijn sommige van onze activiteiten in het afgelopen jaar wel door 
kunnen en mogen gaan. Dat leverde extra plezier op voor organisatie en 
deelnemers. 
En hopelijk gaat het komende jaar nog beter worden…. een nieuw jaar, 
nieuwe kansen! 
Met dat in ons achterhoofd is er een nieuw jaaroverzicht van activiteiten 
van onze IVN-afdeling gemaakt. Dat overzicht vind je een paar bladzijden 
verderop in deze Grutto. 
Mocht je echter binnen moeten blijven en je dreigt je te gaan vervelen, kijk 
dan eens op de Natuuracademie van het IVN. Verwijzingen daarnaar vind 
je in de rubriek ‘Wist u dat…’ 
Maar hopelijk kun je in het nieuwe jaar weer gewoon deelnemen aan onze 
activiteiten! 
 

Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer. 
En natuurlijk fijne feestdagen en een gezond 2022!!! 
 

Marth van Roij. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

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 

Kijk eens op 

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

Daar vind je ook de Grutto maar dan 

met plaatjes in kleur. 

http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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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 alle geplande 
activiteiten een voorbehoud en worden de dan geldende 
coronaregels gehanteerd. Volg onze site en de kranten! 

 

 

Winterwandelingetje door de heemtuin 

De hele winter blijft heemtuin Veermans Hof IJsselflora aan de Bongerd in 
Wijhe geopend. Zeker nu de paden verhard zijn is het heerlijk lopen door 
de heemtuin. Ook op mooie winterdagen kun je dus komen genieten van 
een wandelingetje door de heemtuin.  

Datum 2022 Activiteit Locatie Trekker  

Za 8 januari  Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Zo 9 januari Nieuwjaarswandeling Het Hamel Ans 

Za 12 februari  Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 12 maart NL Doet, heemtuin 
voorjaarsklaar maken 

Heemtuin  Annet 

Za 12 maart Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Woe 23 maart ALV + lezing Langhuus Wijhe Roos, Elly 

??? maart Opening Paddenpoel Paddenpoel Hanny, Elly, 
Roos 

Ma 28 maart Vogelzangwandeling voor 
leden en donateurs 

Wijhe Jan Klungers 

Ma 4 april Vogelzangwandeling voor 
leden en donateurs 

Wijhe Jan Klungers 

Ma 11 april Vogelzangwandeling voor 
leden en donateurs 

Wijhe Jan Klungers 

Vr 15 april Rondleiding en proeverij  Heemtuin Annet 

Ma 25 april. Vogelzangwandeling voor 
leden en donateurs 

Wijhe Jan Klungers 

Ma 9 mei  Vogelzangwandeling voor 
leden en donateurs 

Wijhe Jan Klungers 

Zo 15 mei Verrekijkerexcursie Het Hamel Elly 

Ma 16 mei Vogelzangwandeling voor 
leden en donateurs 

Wijhe Jan Klungers 

??? mei Excursie Wesepe Gerrit Jansen 

Za 18 of 25 juni Fietstocht Rode lijstsoorten Fortmond, 
Dijkstoel Den Nul 

Elly 

??? Juli, augustus Marker Wadden ? Nog niet bekend Bestuur 

??? september Diekdagen, kraam bemensen? Wijhe Bestuur 

??? oktober Paddenstoelen Nog niet bekend Annet 

Za 8 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 12 november Landschapsonderhoud Diverse Oege 

??? november Lezing Wijhe ? 

??? november Landelijke natuurwerkdag Heemtuin Annet 

Za 10 december Landschapsonderhoud Diverse Oege 
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We werken in de winter niet in de heemtuin, dus zullen er bladeren en 
misschien takken op sommige paden liggen. Vanaf februari bloeien er 
veel sneeuwklokjes in de heemtuin en ook de winterakoniet bloeit vaak al 
eind februari/begin maart.  
Op zaterdag 12 maart gaan we de heemtuin weer voorjaarsklaar maken. 
In het voorjaar wordt het ingangshek weer hersteld en worden de 
routepalen en spreukenbordjes vervangen. 
Dus, wil je op een mooie winterdag een kijkje nemen, dan kan dat! 
 
Nieuwjaarswandeling 

Op 9 januari 2022 organiseert IVN De Grutto Wijhe-Olst weer de jaarlijkse 
Nieuwjaarswandeling. We vertrekken om 10.30 uur vanaf Zorgboerderij 
’t Hamel, Hamelweg 12 in Wijhe en eindigen daar uiterlijk 12.30 uur. We 
maken een korte wandeling in de prachtige omgeving van ’t Hamel en de 
Gelder. Het is daar zeer gevarieerd en geschikt om er even op uit te 
trekken. Daarna keren we terug op ’t Hamel, waar koffie en thee klaar 
staan om lekker op te warmen, om gezellig verder bij te praten, nader 
kennis te maken met andere leden en natuurlijk elkaar het beste te 
wensen voor 2022. Eenieder is van harte welkom, jong en oud!! Vorig jaar 
kon het niet doorgaan vanwege corona maar we hopen dat het deze keer 
wel door kan gaan. Er is vrije entree, maar wel graag even opgeven als je 
komt bij Elly Luttikholt: voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl 
 
Landschapsonderhoud  
De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten. De werkdagen zijn 
de 2e zaterdag van de maand op 8 januari, 12 februari en 12 maart 2022. 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in  
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
 

mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
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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 je kunt vinden op 
ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst/reglementen. 
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#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Voorjaarsklaar maken heemtuin 

Voor NL Doet zijn we op zoek naar mensen die ons op zaterdag 12 maart 
2022 willen komen helpen de heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
voorjaarsklaar te maken. Zie onze oproep op de site www.nldoet.nl 
Tegenprestatie is: koffie/thee + zelfgebakken koek en taart! De werktijd is 
van 9.00-12.00 uur.  
Graag aanmelden via NL Doet. 
 
Aankondiging ALV 2022 

Op 23 maart 2022 om 19:30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) plaats in het Langhuus aan de Langstraat in Wijhe. Na de 
vergadering begint om 20:30 uur een lezing. 
Meer info volgt in de volgende Grutto. 
Dus noteer alvast in je agenda!  
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

Voorzover dat in verband met de Coronamaatregelen kan, worden er 
uiteenlopende activiteiten georganiseerd door het IVN en/of het KNNV 
soms in samenwerking met andere organisaties. Deze activiteiten 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. Zo kun je 
dan, afhankelijk van de tijd van het jaar, bijvoorbeeld informatie vinden 
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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! 
 
 

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 
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 Elly Luttikholt tel. 0570-523427 of voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Voor de jeugd 
Vogels voeren in de winter 

We doen er goed aan vogels in de winter 
bij te voeren als het streng vriest of als er 
een dik pak sneeuw ligt. Bij erge kou 
verbruiken ze veel van de energie die in 

http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
http://www.ivn.nl/afdeling/deventer
http://www.ivnzwolle.nl/
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
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hun vetreserves is opgeslagen, om hun lichaamstemperatuur op 40 
graden te kunnen houden. Kleine vogels krijgen een dodelijke 
darmontsteking als ze een hele dag geen eten hebben. Wij kunnen de 
vogels helpen en ze vetrijk eten aanbieden in de tijd dat ze dat nodig 
hebben. Dus alleen van ongeveer december tot half maart. Vogels 
drinken water en als dat bevroren is, kunnen we ze dat ook geven. 
Vogels eten gevarieerd, zowel dierlijk (wormen, insecten, spinnen) als 
plantaardig (bessen, vruchten, zaden). 
Er zijn typische zaadeters zoals de vink, de groenling en de keep (de 
laatste is een wintergast). Deze hebben een sterke, stompe snavel. Er zijn 
typische insecteneters, zoals de winterkoning en de roodborst. Deze 
hebben een dun puntig snaveltje. Eigenlijk is het niet alleen zo dat elk 
vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar ook dat elk vogeltje éét zoals het 
gebekt is! 
We kunnen dus voor elk wat wils aanbieden op en aan de voederplank en 
op een schoongeveegd plekje op de grond. 
 

 
 

Nog enkele belangrijke tips: 
-  Vogels eten ’s morgens: geef niet te veel per keer, zodat alles op gaat. 
- Zorg voor zoutloos voedsel: daarvan krijgen vogels geen dorst. 
- Drinkwater bij droge vorst: strooi tot gruis geslagen ijs op de 
voederplaats; vogels pikken dit op. 
- Koop geen ‘mensenpinda’s’ en ook geen ‘mensenpindakaas’ maar 
vogelpinda’s en vogelpindakaas. Daarbij is geen zout toegevoegd en zij 
zijn ongebrand en hebben een hogere voedingswaarde voor vogels. 
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- Voer pinda's in een pindasilo. Vogels moeten er dan kleine stukjes 
afpikken en geven nooit hele pinda's aan hun jongen, die dat mogelijk niet 
goed verteren. 
- Gebruik geen pindanetjes. Vogels kunnen erin verstrikt raken en lege 
netjes waaien nog wel eens weg de natuur in. 
Wil je meer weten, kijk dan op vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-
voeren/hoe-voer-je-vogels 
 

Bron: Zwols Natuurtijdschrift en Vogelbescherming. 
 
 

Van het bestuur  
De afgelopen 3 maanden zijn er gelukkig weer enkele activiteiten mogelijk 
geweest, zoals de paddenstoelenexcursie begin oktober, een erg leuke 
kinderactiviteit op 6 november, de Landelijke natuurwerkdag in de 
Heemtuin weliswaar met 2 wat kleinere groepen, en de knotploeg is weer 
van start gegaan. De lezing in november kon helaas niet doorgaan. Voor 
komend jaar staan er alweer verschillende activiteiten op de rol. Het blijft 
helaas wel, voorlopig althans, voortdurend rekening houden met de dan 
geldende coronamaatregelen. 
 

Achter de schermen is het bestuur druk bezig met de nieuwe Wet bestuur 
en toezicht rechtspersonen (WBTR), waarvoor statuten en Huishoudelijk 
Reglement aangepast dienen te worden.  

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, 
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met 
de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 
verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door 
procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te 
leggen. 

In de volgende Grutto daarover uiteraard meer, in verband met de ALV op 
23 maart 2022. 
 

Als bestuur hebben we Hanny van de Werff voorgedragen voor de 
nominatie van de Overijsselse Vrijwilligersprijs Groen voor al haar 
werkzaamheden voor IVN als voorzitter en het tot stand brengen van de 
nieuwe paddenpoel onder de Gelder. Helaas heeft het niet zover mogen 
komen.  
 

Op 12 januari is er weer een vergadering met bestuur en coördinatoren 
van de werkgroepen. 
 

Elly Luttikholt, voorzitter. 
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Niks anders dan instinct? 
Bij mijn dagelijkse rondje door de tuin zag ik uit mijn linkerooghoek een 
grote kruisspin bezig in een web tussen het gras, vlak bij de grond. 
Meestal zitten ze stil, hun prooi vliegt ze vanzelf in het web en bewegen 
zou een prooi alleen maar afschrikken. Dat de spin bewoog, was dus iets 
bijzonders en inderdaad was ze bezig met het inpakken van een lekkere, 

sappige langpootmug. Zoals 
gewoon is voor deze muggen 
waren er al de nodige poten 
afgevallen door de worsteling in 
het web. Dat gebeurt ook, als je 
zo voorzichtig mogelijk zo’n 
langpootmug probeert buiten te 
zetten. Verder zijn het zulke 
sukkels, dat ze overal tegenaan 
botsen. Dat betekent, dat ze een 
goede prooi zijn voor een 
heleboel andere beesten, vogels 
of kikkers bijvoorbeeld, want ze 
zijn makkelijk te vangen. De spin 
had extra geluk, want voor haar 
was het een flinke hap.  
Zodra de mug in het web vliegt, 
raakt de spin gealarmeerd. Ze zit 
dag en nacht met één poot op 
een draad, die ze extra heeft 
aangelegd vanaf het midden van 
haar web naar haar schuilplaats, 
om de signalen door te krijgen 
van de prooi die worstelt in het 
web. Daaraan kan de spin 
voelen, dat er een prooi in het 

web zit. Niet alleen dát kan ze voelen, maar ook of het een grote of een 
kleine prooi is. Of een té grote prooi. Vliegt een dikke hommel in het web, 
spoedt de spin zich ernaartoe en begint wanhopig de hommel los te 
knippen om teveel schade aan het web te voorkomen. Als je dat ziet 
gebeuren, kun je je niet aan de indruk onttrekken dat de spin haast heeft. 
De verlossing van het slachtoffer uit het web gebeurt heel doelgericht en 
efficiënt. Is de prooi te klein en heeft de spin geen honger, het hele web 
zit al vol met mini-mugjes, neemt ze de moeite niet om zelfs maar naar 
het web te gaan om de prooi in te pakken.  
Maar deze prooi was zeer welkom. Hoewel een spin haar prooi normaal 
gesproken meteen doodt met een giftige beet, deze langpootmug leefde 
nog en de poten, die buiten haar verpakking uitstaken, werden wanhopig 

Kruisspin met prooi                    © L. Kruit 
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op en neer bewogen. Er zaten niet veel draden om, meestal maakt een 
spin een keurig ingepakt propje. Misschien was deze prooi te groot en 
wist de spin dat de mug een kluns was, die toch niet kon ontsnappen. 
Daarna neemt de spin de prooi vaak mee naar haar schuilplaats. En deze 
spin was dat duidelijk ook van plan. Door de lengte van het pakketje was 
er het gevaar, dat het bij een onvoorzichtige manoeuvre opnieuw aan de 
kleefdraden van het web bleef plakken. Dan zou het web onnodig schade 
oplopen. De draad naar de schuilplaats was op voldoende afstand van het 
web gemaakt, zodat dit niet gebeurde en bovendien hield de spin het 
pakketje met een achterpoot op afstand van het web en liep zo heel 
behoedzaam naar haar schuilplaats.  
Is het instinct, dat zo’n serie ingewikkelde overwegingen en besluiten zo 
perfect kan uitvoeren?  
Iedereen kan dit zelf gemakkelijk zien, want kruisspinnen zijn overal en de 
webben zijn prachtig. Ook is het de moeite waard om het hele proces van 
het maken van een web eens te bekijken. Daar valt erg veel aan te 
ontdekken wat je maakt te denken, dat zo’n spin toch een béétje moet 
kunnen nadenken en dat doet zij vast niet met haar spinnenkoppen. 
 

Leonieke Kruit. 
 
 

Schone IJsseloevers 
Op zaterdag 11 september 2021 was er weer een opruimactie van 
zwerfvuil langs onze rivieren. Leden van onze IVN afdeling namen een 

stuk van de 
IJsseloevers 
voor hun 
rekening. 
De 
opbrengst 
wordt 
gebruikt om 
de 'clubkas' 
te spekken. 
Twee keer 
per jaar, 
meestal in 
april en 
september, 
is er een 
landelijke 
opruimdag. 

 

© R. vd Burg 
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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 
 

 

Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de 
gezondheid van mens en dier. Dat probleem begint dichterbij dan je 
denkt, namelijk langs de rivier bij jou in de buurt. Plastic afval van 
bedrijven en consumenten komt in de rivier terecht die weer uitkomt in de 
oceaan. Daar draagt het bij aan de gigantische plasticsoep. 
 
Schone Rivieren brengt samen met 1.100 vrijwillige rivierafvalonder-

zoekers de plasticvervuiling in Nederland in 
kaart. Met deze onderzoeksgegevens pakken 
ze het probleem aan bij de bron. Daarnaast 
ruimen elk jaar 5.000 vrijwilligers afval op 
langs de rivieroevers en laten ze mensen de 
schoonheid van de Nederlandse rivierdelta 

ontdekken. Zo werkt Schone Rivieren samen met consumenten, bedrijven 
en overheden aan haar doel: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030. Wil 
je meer weten hierover, kijk dan op schonerivieren.org. 
 

Wil jij meedoen met opruimen langs de IJssel? Geef je dan op bij Oege 
Verhagen via landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Marth van Roij. 
 

 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
https://www.schonerivieren.org/
mailto:landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl
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Heemtuinplant… uitgelicht 
Wijngaardslak - Helix pomatia 

Dit keer eens geen heemtuinplánt, maar een heemtuindiér uitgelicht…! 
Eentje die al jaren in deze heemtuin opduikt, op verschillende plekken. 
Toen ik 15 jaar geleden begon met werken in de heemtuin, kwam de 
wijngaardslak al voor in de heemtuin. Deze slak is de grootste slak die in 
Nederland voorkomt en zij behoort tot de familie van de tuinslakken. De 
schelp van deze slak is lichtbruin met strepen en zijn lijf is grijsbruin. Dat 
lijf kan wel 12 cm lang zijn. Deze slak komt veel voor in Limburg en in de 
duinen en wordt 4 à 5 jaar oud. 
De wijngaardslak eet verschillende soorten planten. Daarvan zijn er in de 
heemtuin genoeg. Hij eet met zijn tong omdat hij niet kan bijten en 
kauwen. Deze tong wordt ook wel 
radula genoemd. Het is een soort 
rasp met honderden kleine 
scherpe tandjes om eten naar 
binnen te werken. 
De wijngaardslak houdt van een 
beetje vochtige omgeving. We 
vinden deze slak dan ook meestal 
in de beschaduwde gedeeltes van 
de heemtuin. De wijngaardslak is 
hermafrodiet, dus zowel mannetje 
als vrouwtje. Ze kunnen zichzelf 
niet bevruchten, daar hebben ze 
wel een andere wijngaardslak bij 
nodig. Ze leggen soms wel 
honderd eitjes, witte balletjes van 
ongeveer 6 mm doorsnede, in een 
holletje in de grond. De slak wordt 
geboren zodra de schaal van het 
eitje steeds dunner wordt en dan 
heeft de jonge slak direct een 
eigen schelp. Of we in de 
heemtuin meerdere 
wijngaardslakken hebben weten 
we niet, omdat we ze niet zo vaak     Wijngaardslak              © A vd Veen 

zien.  
De wijngaardslak heeft wel natuurlijke vijanden zoals vogels, egels en 
muizen. Maar ook de mens is een vijand. In de Franse keuken wordt deze 
slak als een delicatesse beschouwd! Escargot! 
 

Annet van der Veen. 
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 september – 1 december 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 IX, X en XI staan voor de maanden. Tussen ( ) staat 
het aantal vogels. 
 

Aalscholver: 12-X BuW (50) golvend, duikend in het water; 12-X BuW 
(200). 
Boomklever: 14-IX BvL (1); 28-X BvL (1); 6-XI BvL (1). 
Boomkruiper: 20-IX BvL (1); 5-XI BvL (1). 
Boomvalk: 6-IX Terstegetuinen (1). 
Brandgans: 12-X BuW (150); 25-X BuW (42). 
Buizerd: 19-IX DuW (1); 21-IX Wijhe, Rijksstraatweg (2); 17-XI BuW (1); 
24-XI Wijhe, Schippershuizen (1). 
Casarca: 8-X BuW (15); 24-X BuW (6); 25-X BuW (12); 27-X BuW (70); 
1-XI BuW (7); 9-XI BuW (10); 12-XI BuW (21). 
Dodaars: 24-XI Soestwetering, Rietbergweg (1). 
Fitis: 18-IX BvL (4); 22-IX BvL (1). 
Gaai: 22-IX BvL (1); 13-X DuW (2). Een voor mij bijzondere waarneming 
van gaaien. Ik ken het van ze, dat ze het geluid van een buizerd nadoen. 
Tot nu toe merkte ik dat alleen op bij gaaien in zit, meestal in een boom. 
Nu waren er twee gaaien die boven de IJssel vlogen en voortdurend de 
roep van een buizerd lieten horen. 
Gele kwikstaart: 19-IX DuW (1).   Zeearend 

Grauwe gans: 12-X BuW (1000). 
Groenling: 14-IX Terstegetuinen (5). 
Groenpootruiter: 8-IX DuW (1); 13-IX DuW (5); 19-IX DuW (3). 
Grote bonte specht: 6-IX BvL (1 m); 7-IX BvL (1 m); 9-IX BvL (1 m); 12-
IX Terstegetuinen (1); 20-IX BvL (1 m). Bijna dagelijks in tuin BvL (1 of 2). 
Grote mantelmeeuw: 21-XI BuW (1). 
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Koperwiek    © R. Saan     Grote zilverreiger: 5-IX     
Fortmond DuW (27); 12-X 
BuW (30). 
Havik: 19-IX DuW (1); 20-X 
Wolbroekerpad (3); 17-XI BuW 
(1) overvliegend. 
IJsvogel: 13-IX DuW (1); 17-IX 
DuW (2). 
Kemphaan: 19-IX DuW (6). 
Kievit: 16-IX BuW (300); 12-X 
BuW (250); 22-XI BuW (100). 
Kolgans: 12-X BuW (800). 
Koperwiek: 19-XI BvL (1). 

Krakeend: 19-IX DuW (8); 12-X BuW (10 paren); 12-XI BuW (6 m, 6 v); 
22-XI BuW (21). 
Lepelaar: 16-IX BuW (16); 17-IX BuW (4); 19-IX DuW (1); 17-X plas bij 
pont Wijhe (2) foeragerend achter een zilverreiger; 22-XI BuW (1); 27-XI 
BuW (2); 29-XI BuW (6 juv). 
Mandarijneend: 24-XI 
Soestwetering, 
Boerhaarseweg (1). 
Meerkoet: 12-X BuW (160). 
Merel: 14-IX BvL (4). 
Dagelijks een aantal. 
Middelste bonte specht: 24-
XI BvL (1); 26-XI BvL (1). 
Oeverloper: 13-IX DuW (3). 
Ooievaar: 13-IX BuW (25) 
cirkelend in de lucht. 
Paradijscasarca: 26-X BuW  
(1 paar) heel bijzondere 
waarneming in Nederland; 17-XI BuW (1 m). 
Putter: 15-IX Terstegetuinen (5). 
Roodborst: 3-IX BvL (1); 11-IX BvL (1); 12-IX BvL (1). Bijna dagelijks. 
Smient: 16-IX BuW (35); 27-XI BuW (8) overvliegend, fluitend. 
Spreeuw: 15-IX Terstegetuinen (ca. 50); 2-XI BvL (12). 
Topper: 29-XI BuW (1 m). 
Visarend: 8-IX DuW (1); 19-IX (DuW (1). 
Waterhoen: 24-XI Soestwetering, Boerhaarseweg (3); 24-XI 
Soestwetering, Hamelweg (2). 
Witgatje: 13-IX DuW (5). 
Zeearend: 17-XI BuW (1) overvliegend. 
 

Waarnemers: Marijke Berendsen, Jan Klungers, Ernst Noordhuis, Elly 
Smink-Niehoff, Willem Denekamp. 

Paradijscasarca       © E. Luttikholt 
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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. 
 
- het IVN educatie voor iedereen aanbiedt via de IVN Natuuracademie? 
De Natuuracademie is de grootste en meest diverse natuuracademie van 
Nederland. Interessant, leuk en je geniet erna nóg meer van buiten zijn. 
Het aanbod is inhoudelijk sterk, laagdrempelig 
en leuk om te volgen. De meeste cursussen 
etc. zijn geschikt voor beginners. Er worden 
ook veel e-learningcursussen aangeboden. 
Wil je meer hierover weten, kijk dan op 
natuuracademieonline.ivn.nl/resources en op 
ivn.nl/natuuracademie/educatie-voor-iedereen. 
Daar kun je zien welke cursussen, lezingen, 
workshops, online cursussen, podcasts en 
webinars nu in het aanbod zitten. 
Een voorbeeld van een IVN-cursus e-learning 
is de cursus tuinieren. Ga hiervoor naar 
natuuracademieonline.ivn.nl/resources/natuur-
en-mens-aan-de-slag-met-een-levende-tuin. 
 
- Overijssel denkt over de strijd om ruimte?  

In oktober heeft Natuur en Milieu 
Overijssel ruim 13.000 mensen uit haar 
netwerk gevraagd om mee te denken 
over de strijd om de ruimte. Mensen uit 

het bedrijfsleven, de landbouw, natuurorganisaties, buurtgroepen en 
overheden. Zij vroeg om reacties, omdat ruimte schaars is en de vraag 
naar ruimte steeds blijft groeien. Mensen willen meer natuur in Overijssel, 
meer huizen, voldoende landbouw, recreatie, zonneparken, autowegen en 
ruimte voor rivieren. Dat vraagt om slimme keuzes en de acceptatie van 
grenzen. Want, niet alles kan! En dat is zo makkelijk nog niet! 
Het was indrukwekkend hoeveel mensen met suggesties en ideeën 
kwamen. Het verslag van de reacties die Natuur en Milieu Overijssel 
kreeg kun je lezen op natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/overijssel-denkt-
over-de-strijd-om-ruimte/ 

  © R. vd Burg 

mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
https://www.ivn.nl/natuuracademie/cursussen
https://www.ivn.nl/natuuracademie/lezingen
https://www.ivn.nl/activiteiten?field_location_latitude%5Bpostal_code%5D=&field_location_latitude%5Bsearch_distance%5D=500&field_activity_type=32&field_subject=All&field_start_date%5Bdate%5D=&search_api_views_fulltext
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources
https://www.ivn.nl/natuuracademie/podcast
https://www.ivn.nl/natuuracademie/webinars
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/wp-content/uploads/sites/16/2021/10/Denkjemetonsmee_Destrijdomderuimte.pdf
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/wp-content/uploads/sites/16/2021/10/Denkjemetonsmee_Destrijdomderuimte.pdf
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/overijssel-denkt-over-de-strijd-om-ruimte/
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/overijssel-denkt-over-de-strijd-om-ruimte/
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- klimaatadaptatie belangrijk voor ons allemaal is?  
Op 25 oktober is het rapport Klimaatsignaal’21 van het KNMI 
gepubliceerd, in samenwerking met verschillende partners, zoals 
Wageningen University & Research. De nieuwste inzichten zijn gebaseerd 
op het laatste IPCC rapport - dat in augustus 2021 is verschenen - en 
eigen onderzoek van het KNMI. 
Een stijgende zeespiegel, een toename van droge 
lentes en zomers en meer extreme zomerse buien 
vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met dit 
rapport wordt de urgentie van de zich snel 
voltrekkende klimaatverandering duidelijk. 
Het is dus belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt en dit kan op 
allerlei manieren. In de stad, op het platteland, klimaatverandering gaat 
ons allemaal aan en we moeten voorbereid zijn op extremer weer.  
Niets doen betekent klimaatschade.  
Dus….., wil je meer hierover weten kijk dan op 
groenkennisnet.nl/nieuwsitem/Klimaatadaptatie-belangrijk-voor-ons-
allemaal 
 
- je de beste tips tegen voedselverspilling van het Voedingscentrum kunt 
vinden op de site voedingscentrum.nl/nl/duurzaam-
eten/voedselverspilling-voorkomen-7-tips. Die kun je aanvullen met tips 
die op de site hierinsalland.nl/geen-voedsel-verspillen staan. En hoe je de 
feestdagen verspillingsvrij kunt vieren kun je lezen op 
https://samentegenvoedselverspilling.nl/kerst/.  
 
 

IVN de Grutto en belastingaftrek 
IVN de Grutto Wijhe-Olst is door de belastingdienst, al vanaf 1 januari 
2008, geregistreerd als een ANBI-instelling. Registratienummer (RSIN) 
816635286. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Giften aan een ANBI-instelling kunnen een aftrekpost zijn voor de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting.  
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten 
de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst met een 
minimale looptijd van 5 jaar. Voor periodieke giften geldt geen 
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Voor meer informatie, 
zie de website van de belastingdienst. Wilt u van de regeling gebruik 
maken, neem dan contact op via 
penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl.   

https://hierinsalland.nl/geen-voedsel-verspillen-is-de-belangrijkste-stap-tegen-klimaatverandering-daarom-100-tips/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=hoge_energieprijzen_jij_had_toch_ook_al_zonnepanelen&utm_term=2021-10-17
https://samentegenvoedselverspilling.nl/kerst/
http://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  Olst 
Penningmeester  Michiel Faber  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
Lid Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 

Lid Ans Rijpkema  ans#ivn-wijhe-olst.nl (ledenadministratie) 
 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 Theo van der Linden  tel. 06-51184714 
  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 
Planten Leonieke Kruit  tel. 0570-524835 
 planten#ivn-wijhe-olst.nl 
Lezingen, excursies en VACANT 
cursussen 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 Roij 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
mailto:webmaster@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 

  
  

 

 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl


  

 

 

Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid 
bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de 
natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur 
en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. 

 
 

Verspreid over Nederland heeft het IVN zo’n 170 plaatselijke afdelingen met ca. 
20.000 leden. In Amsterdam is het landelijke kantoor gevestigd. 
De afdelingen werken per provincie samen en organiseren leuke en leerzame 
activiteiten, voor jong en oud zoals: excursies, cursussen, tentoonstellingen en 
lezingen. In hun eigen omgeving zijn IVN-vrijwilligers regelmatig betrokken bij 
gemeentelijk overleg over natuuronderwerpen en verzorgen ze natuurlessen in 
het basisonderwijs. 

 

 

 

 


