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Van de redactie 
Om dit keer maar gelijk met de deur in huis te vallen… 
De werkgroep Weidevogelbescherming van onze afdeling is helaas 
opgeheven… bij gebrek aan weidevogels! Al het werk van de werkgroep 
heeft niet mogen baten. Bedankt Luud Steen e.a. voor jullie inzet.  
De werkgroep Landschapsonderhoud daarentegen heeft nog genoeg 
werk, zodat de nieuwe coördinator komend seizoen volop aan de slag 
kan. Keimpe de Jong volgt Oege Verhagen op. Bedankt Oege en succes 
Keimpe! 
 

Als ik dit schrijf hebben we in 2022 al twee ledenvergaderingen (ALV) 
gehad in verband met de wijziging van statuten en huishoudelijk 
reglement van onze afdeling. Alle leden zijn eerder hierover geïnformeerd. 
De wijziging van de statuten heeft ook geleid tot een wijziging van de 
naam van onze afdeling en dat wordt IVN Olst-Wijhe. Door de 2e ALV is 
deze nieuwe naam al goedgekeurd. De komende tijd zet het bestuur de 
vervolgstappen voor vastlegging bij de notaris. Meer nieuws hierover volgt 
in de volgende Grutto. Naar verwachting is dan het hele proces van 
statutenwijziging afgerond. 
 

Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer. 
 

Marth van Roij. 
 
 
 
 

 

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, Excursies, Vogels, Roofvogels en 
Weidevogelbescherming. 
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 

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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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. 
 
 

Activiteiten 
Over alle hierna genoemde en eventuele nog te organiseren activiteiten 
van IVN-afdeling De Grutto Wijhe-Olst, staat normaliter een week van 
tevoren (nadere) informatie in de plaatselijke en regionale kranten en 
huis-aan-huisbladen. Op www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst en op 
facebook staan ook de laatste berichten rondom de excursies. Deelname 
aan excursies is meestal gratis, maar we zijn blij met een vrije gift.  
 

Als gevolg van de Coronacrisis geldt voor alle geplande 
activiteiten een voorbehoud en worden de dan geldende 
coronaregels gehanteerd. Volg onze site en de kranten! 

 

Werken in de heemtuin 

Nog altijd: vrijwilligers gezocht! 

Op woensdagavond en donderdagochtend wordt er, vanaf half maart t/m 
half september, in de heemtuin gewerkt. We kunnen altijd extra 

Datum 2022 Activiteit Locatie Trekker  

Za 11 juni Slootjesdag voor de jeugd Boerhaar Annet; Ans 

Za 18 juni Fietstocht Loswal Wijhe Elly 

??? Juli, augustus Marker Wadden of ….? Nog niet bekend Bestuur 

Za 3 september Diekdagen, kraam bemensen? Wijhe Bestuur 

Zo 2 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink Annet 

Za 8 oktober Landschapsonderhoud Diverse Keimpe 

Za 12 november Landschapsonderhoud Diverse Keimpe 

??? november Lezing Wijhe ? 

Za 5 november Landelijke natuurwerkdag Heemtuin Annet 

Za 10 december Landschapsonderhoud Diverse Keimpe 

 

mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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vrijwilligers gebruiken. Iedereen, die het gezellig vindt 
om samen deze tuin mooi te maken en te 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 komt gewoon langs! 
 

Fietstocht  

Op zaterdag 18 juni 
nodigen we je uit om 
deel te nemen aan onze 
jaarlijkse fietstocht 
rondom Wijhe. We 
vertrekken om  
13:00 uur vanaf de 
Loswal in Wijhe. Deze 
tocht is georganiseerd 
door Gerard Overmars, 
Lilian Bults en Elly 
Luttikholt © foto. Tijdens de tocht, van ongeveer 25 km, wordt er op 
verschillende plekken verteld over de afwisselende omgeving en de 
bijzondere kenmerken daarvan. Het wordt ook gewoon gezellig samen 
fietsen en genieten van de prachtige natuur. Neem zelf drinken mee en de 
fietstocht is onder eigen verantwoordelijkheid. Eventuele consumpties zijn 
voor eigen rekening. We zien jullie komst tegemoet. Het liefst even 
opgeven via voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl zodat we weten hoeveel 
deelnemers er ongeveer zijn. 
 

Rondleidingen heemtuin 

Op vrijdagavond 24 juni en donderdagavond 21 juli worden er weer 
rondleidingen gegeven in heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” aan de 
Bongerd in Wijhe. Tijdens de rondleiding wordt u door een gids 
meegenomen door de heemtuin en worden de verhalen achter de 
bloemen en planten verteld. Ook wordt er weel veel geproefd en geroken 
aan planten en de rondleidingen worden afgesloten met een kopje thee 
met kruiden uit de heemtuin.  
De aanvangstijd is 19:00 uur en de rondleiding duurt ongeveer 5 kwartier. 
Aanmelden hoeft niet en een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld. 
 
De heemtuin is in juni/juli op z’n mooist. U kunt ook vrijblijvend een 

mailto:heemtuin
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
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wandelingetje maken door de heemtuin. Voor groepen kunnen er ook 
rondleidingen op maat aangevraagd worden. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl 
 
 

Activiteiten voor de jeugd 
Slootjesdagen!  

De IVN Slootjesdagen vinden dit jaar voor de 8ste keer plaats. Van 10 t/m 
12 juni 2022 organiseren IVN-afdelingen door heel Nederland activiteiten 
voor jong en oud langs de waterkant. Met de Slootjesdagen wil IVN het 
waterbewustzijn van kinderen en (groot)ouders vergroten. Slootjes zijn 
belangrijk voor het watermanagement en de biodiversiteit in Nederland. 
Doordat de kinderen zelf op zoek gaan, ontdekken ze op een 
laagdrempelige manier het leven in de sloot. 

 
Op zaterdag 11 
juni kunnen 
kinderen samen 
met hun 
(groot)ouders op 
avontuur langs 
de waterkant bij 
de Boerhaar. 
Kinderen en hun 
(groot)ouders 
gaan zelf op 

onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak. Onder leiding van IVN-
gids Annet van der Veen ontdekken zij welke dieren er in en rond de sloot 
leven.  
- Start om 14.00 uur en het duurt maximaal 1,5 uur. 
- Startpunt is op de hoek Luitenant Andersonstraat – Boerhaar, voor de 
brug linksaf het zandpad/dijkje op. 
- Deelname voor kinderen in de basisschoolleeftijd (kinderen van 4 tot 7 
jaar met (groot)ouders). 
- Graag een schepnetje meenemen als je die hebt en een wit of 
doorschijnend bakje. 
 

Aan deze excursie kunnen maximaal 15 kinderen meedoen. Meld je 
daarom uiterlijk 10 juni aan bij Ans Rijpkema via activiteiten#ivn-wijhe-
olst.nl of 06-45162099.  
Kom ook en beleef samen met IVN het avontuurlijkste uitje aan de 
waterkant! 
Kijk ook eens op onze site: https://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 
 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:activiteiten@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:activiteiten@ivn-wijhe-olst.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

Zodra dat in verband met de Coronamaatregelen weer kan, worden weer 
activiteiten georganiseerd. Deze kun je dan zoals gebruikelijk vinden op 
de site van IVN Zwolle, IVN Deventer, IVN Raalte en de site van het 
KNNV Zwolle onder activiteiten. Hopelijk kunnen er weer uiteenlopende 
excursies en cursussen georganiseerd worden, door het IVN en/of het 
KNNV soms in samenwerking met andere organisaties.  
Zo kun je dan weer op de sites, afhankelijk van de tijd van het jaar, 
bijvoorbeeld informatie vinden over excursies en cursussen over 
amfibieën, vlinders wilde planten, insecten, vogels etc.  
 

Zie www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte, www.ivn.nl/afdeling/deventer, 
www.ivnzwolle.nl en www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma. 
Hou dus deze sites in de gaten! 
 
Excursie bos van de Kranenkamp 

Op zondagmiddag 22 mei houdt IVN Deventer een excursie over 
bosbeheer op landgoed ‘de Kranenkamp’, dichtbij klooster Nieuw Sion in 
Deventer. 
Het bos bestaat onder andere uit parkbos, recreatiebos, nieuwe natuur en 
een deel is recent ingeplant met nieuw loofbos. Wat houden de 
verschillende typen bos in, en welk beheer hoort daarbij? Natuurgidsen 
vertellen over de keuzes die door Stichting IJssellandschap, beheerder 
van veel landgoederen, bos en natuur in de omgeving van Deventer, 
gemaakt moeten worden voor zo’n landgoed. Uiteraard kom je ook meer 
te weten over de verschillende flora en fauna die je hier tegenkomt. 
We starten om 14:00 uur op de 1e parkeerplaats aan de Averlose 
Houtweg, Diepenveen (gezien vanaf de Raalterweg, Diepenveen). 
Aanmelden is verplicht en kan tot 22 mei via excursies#ivndeventer.nl. 
 

Fête de la Nature 

Organiseer zelf een natuurfeestje tijdens Fête de la Nature. 
In het weekend van 2, 3 en 4 september 2022 viert IVN Natuureducatie 
de negende editie van Fête de la Nature. Het grootste grassrootsfestival  

van Nederland. In het 
hele land vieren lokale 
organisatoren diverse 
kleinschalige 
natuurfeestjes. 
Variërend van een 
muziekoptreden in de 
buitenlucht tot aan een   

http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
http://www.ivn.nl/afdeling/deventer
http://www.ivnzwolle.nl/
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
https://ijssellandschap.nl/
mailto:excursies@ivndeventer.nl?subject=aanmelding%20excursie%20Kranenkamp
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speurtocht door het bos. Lees op onze website www.fetedelanature.nl het 
volledige nieuwsbericht over Fête de la Nature en hoe je mee kunt doen. 
 

 

Voor de jeugd 
Groenten in bloei 

Dit is wel een heel gemakkelijk uit te voeren! 
Koop groenten, 
stop ze in de grond 
en wacht op de 
verrassing: 
BLOEMEN! 
 

Mijn opa had een 
moestuin en liet 
altijd een paar groenteplanten doorgroeien, bloeien en ‘in het zaad 
schieten’. De zaden verzamelde hij, spreidde ze op zolder op een krant uit 
of hing ze in katoenen zakjes aan de zolderbalken. Dat was het zaaigoed 
voor het nieuwe jaar. 
 

Als ik zie hoeveel groenteplantjes op de markt te koop zijn en de zakjes 
met zaden in het tuincentrum zie, weet ik niet of moestuinbezitters nog 
steeds zelf zaad oogsten, zoals mijn opa dat deed. 
Maar….. vóór de zaden komen de bloemen en daar gaat het nu over. 
Zoek groenten die nog niet als (bijna) panklare artikelen te koop liggen 

zoals: bietje met blad eraan, een ui, 
knoflookbolletje, worteltjes met lof, pastinaak, 
aardappel, koolrabi, selderij en peterselie met 
worteltjes eraan, dikke prei (niet kort 
afgesneden!) met nog wat wortelpuntjes 
onderaan. 
Denk logisch na hoe je ze in de grond zet. Vraag 
eventueel advies aan moes- of 
jeugdtuinbezitters. Je kunt ook, bijvoorbeeld op 
de markt, plantjes kopen van bloemkool, 
boerenkool, rode kool, spruitjes, enz. en die dóór 
laten groeien tot de verrassing komt: de 
bloemen.  
Een andijvieplant geeft de prachtigste blauwe 
bloemen en worteltjes maken mooie 
schermbloemen. Deze laatste willen veel water. 
Trouwens, een goede tuinman/vrouw loopt elke 
dag even over ‘de tuin’! 

http://www.fetedelanature.nl/
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Ben je ook nieuwsgierig naar 
de bloeiwijze van de 
groenten in je tuintje?  
Je geduld wordt deze zomer 
beloond met een verrassing! 
 

Bron: Zwols natuurtijdschrift. 
 
 

Van het bestuur  
Gewijzigde statuten en Huishoudelijk Reglement 
Eind april hebben er al 2 ALV’s plaatsgevonden. Dit waren belangrijke 
ALV’s omdat de voorstellen voor de nieuwe statuten en Huishoudelijk 
Reglement (HHR) in stemming zijn gebracht. In de eerste vergadering 
werden de statuten en HHR met meerderheid van stemmen aangenomen. 
Er was echter, zoals verwacht, geen quorum, want dan hadden er 
minstens 75 leden aanwezig moeten zijn. In de 2e ALV werden daarom de 
nieuwe statuten opnieuw in stemming gebracht. Deze keer werd het 
voorstel unaniem aangenomen door de aanwezige leden, die nu geen 
quorum hoefden te vormen.  
Het bestuur dankt hen hartelijk voor hun aanwezigheid. We voelen ons 
daarmee zeer gesteund.  
Nu de goedkeuring er ligt, kunnen we de volgende stappen zetten om de 
statuten vast te laten leggen bij de notaris. Als bestuur hopen we ons nu 
weer meer te kunnen richten op de activiteiten en plannen waar de 
vereniging voor is bedoeld.  
 

Vlinderlezing 
Op 20 april, na de 2e ALV was er een bijzonder mooie en interessante 
lezing door de Sallandse vlinderfotograaf Emilio Metting. Hij liet prachtige 
foto’s zien van vlinders, allemaal gemaakt in de omgeving van Wijhe. Dat 
hij focuste op plekken in en rond Wijhe maakte de lezing extra boeiend. 
 

Elly Luttikholt, voorzitter. 
 

 

Tiny Forest ‘de Bedoening’- geopend! 
Vorig jaar organiseerde IVN een landelijke prijsvraag voor particulieren 
om in aanmerking te komen voor subsidie voor de aanleg van een Tiny 
Forest. Een Tiny Forest is een klein bos, dat bestaat uit louter inheemse 
boomsoorten. De Bedoening was een van de twintig prijswinnaars!  
Wij hebben vervolgens op basis van bodemonderzoek en ligging in het 
landschap een bosgemeenschap samengesteld van zo'n 40 verschillende 
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bomen en struiken. Door de 
bodem op een speciale 
manier voor te bewerken is 
het de bedoeling dat er in 
zo'n 10 jaar een klein bos 
ontstaat met veel 
biodiversiteit.  
Op zaterdag 26 maart 2022 
werd het in 2021 geplante 
Tiny Forest officieel 
geopend foto’s © Willem de 
Boer. Joas van Bemmel 
mocht samen met zijn oma 
het bord onthullen, waarop 

uitgelegd staat wat een Tiny Forest is en wie de 940 bomen hebben 
geplant. Daarna kregen drie 
tamme kastanjes de namen van 
de volgende generatie: Joas, Evie 
en Florian. 
  
Het planten van de bomen in het 
Tiny Forest gebeurde een jaar 
geleden in een weekend met 
maartse buien, wind en kou. Maar 
bij de opening was het stralend 
weer, zodat lekker in het zonnetje 
gewerkt kon worden in het nog 
jonge bos. Alle vrijwilligers en planters van het jaar ervoor waren weer van 
de partij om dit moment mee te maken en tegelijk te zien hoe mooi het 
bos groeit. Sommige kleine boompjes zijn inmiddels al twee keer zo groot 
geworden, zodat er al gesnoeid moest worden. Geweldig om te 

ontdekken hoe er steeds 
meer natuur in het bos 
zichtbaar wordt: insecten, 
vlinders, paddenstoelen, 
plantensoorten, maar ook 
vogeltjes en andere 
dieren weten het bos al te 
vinden. 
Door de planters werden 
nu ‘onkruidplanten’ uit het 
bos gespit, zodat de 
bomen goed verder 
kunnen groeien. In de 
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kikkerpoel is blad weggehaald, hazelaars zijn gesnoeid, houtsnippers op 
de paden aangebracht en er zijn nestkastjes opgehangen. Al met al was 
het een hele gezellige en nuttige middag. Misschien wordt dit wel een 
goede jaarlijkse traditie! 
 
Het Tiny Forest is te vinden aan de Daslever 1 in Wijhe en is op afspraak 
te bezoeken. 
 

Ellen en Willem de Boer. 
 
 

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. 
 

 

De goede bomen planten! 
In Nederland worden op grote schaal de verkeerde bomen geplant, 
waarschuwen ecologen tegen NU.nl. Probleem: we planten in hoog tempo 
extra bomen omdat die CO2 opslaan. Maar die bomen zijn soms 
helemaal niet goed voor de biodiversiteit. We vroegen onze 
natuurdeskundige Leonieke Kruit er eens over na te denken. Haar idee: 
zaai inheemse eikels, dan krijg je vanzelf eikenbomen die zich in de loop 
van de eeuwen vanzelf zullen aanpassen. 

https://www.sntp.nl/heemtuinen/groot-elzebroek/
https://www.sntp.nl/heemtuinen/groot-elzebroek/


 13 

Eerst even over waarom die bomen zo belangrijk zijn. Waarom zijn die zo 
belangrijk? Nou, om te groeien zetten bomen CO2 om in zuurstof. Ze 
halen dus CO2 uit de lucht en dat is heel belangrijk. Want CO2 werkt 
isolerend, als een soort van deken om de aarde houdt het warmte van de 
zon vast. Zonder CO2 was het hier 20 graden onder nul. Vanwege de 
CO2 is het wat het nu is. Maar als er meer CO2 komt, wordt die deken 
dikker en kan de zonwarmte dus moeilijker weg. Dus stijgt de 
temperatuur. Met een graad. Of met twee graden. Dat lijkt niet veel. 

 
Maar het gemiddelde is hier 15 graden, dus dan gaat het om tien procent! 
Bomen slaan dus CO2 op. Bij het verrottingsproces miljoenen jaren 
geleden deed aardolie dat ook. Maar we zijn dat sinds de industriële 
revolutie gaan verbranden en dan draait het proces zich om: bij 
verbranding (in je Cv-ketel, in de auto) verbruik je zuurstof en krijg je CO2. 
Bij paasvuur en met houtkachels komt die opgeslagen CO2 ook weer uit 
het hout vrij. Kortom: het is zaak zo veel mogelijk bomen te hebben, en 
dus bij te planten. 
 
Maar een boom doet meer dan CO2 opslaan. Een boom is ook onderdeel 
van de biologische kringloop. Er zitten vogels in, hij trekt insecten aan, 
onder kleine boompjes kun je schuilen, en zo voort. Dat is een heel 
belangrijke functie. Maar dan moet zo’n boom wel in zijn omgeving 
passen. Ecoloog Bert Maes zegt op Nu.nl dat onze bossen bijna helemaal 
niet meer inheems zijn. Dus die miljoen bomen die Overijssel nu aanplant 
om de CO2-uitstoot te compenseren, dan moet je eigenlijk wel kijken 
wélke bomen je aanplant. Je moet geen bomen aanplanten die er 
eigenlijk helemaal niet thuishoren. Waarom dat zo belangrijk is? Nou, als 

https://www.nu.nl/klimaat/6183470/we-planten-massaal-verkeerde-bomen-en-dat-bedreigt-de-nederlandse-natuur.html
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je een meidoorn uit de subtropen aanplant, heb je een mooie 
vroegbloeier, zo vroeg dat onze insecten dan nog niet actief zijn. De 
natuur heeft daar dus niks aan. 
Leonieke kent Bert Maes. “Die weet verschrikkelijk veel over inheemse 
bomen en struiken. Hij was ook betrokken bij Stichting Bronnen dat nu is 
overgenomen door Staatsbosbeheer. Die zijn bezig inheems 
plantmateriaal te vermeerderen en aan de man te brengen. Ik geloof, dat 
gemeentes er steeds meer gebruik van maken. Reden was, dat er steeds 
meer plantmateriaal door tuincentra en hoveniers wordt gehaald uit 
willekeurige landen ver weg, die toch minder aangepast zijn aan de 
Nederlandse omstandigheden en die zijn dus mogelijk minder sterk. 
Stichting Bronnen probeert sowieso inheems materiaal te behouden. 
Heel belangrijk, dat je de juiste bomen en planten op de juiste plaats hebt 
staan. Als het gaat om wilde planten in de berm of in je tuin zeg ik ook 
altijd: kijk maar gewoon wat er opkomt, dan weet je zeker dat het er thuis 
hoort. Te denken dat je met bomen uit Zuid-Europa hier al vast voorbereid 
bent op warmer weer, ik vind het erg jammer dat er zo gedacht wordt. 
Eigenlijk is het oppervlakkige onzin. Misschien klopt het wat betreft 
temperatuur wel, maar niet bijvoorbeeld qua daglengte of nachtvorsten. 
Het zou beter zijn om bijvoorbeeld inheemse eiken te zaaien die zich in de 
loop van de eeuwen vanzelf zullen aanpassen. De niet-aangepaste zullen 
verdwijnen. Elke eikel is een pakketje genen, dat bij elke eikel weliswaar 
grotendeels gelijk is, maar waar ook aanzienlijke verschillen in kunnen 
zitten. De best aangepaste genen zullen het overleven. 
 

Als je nu een nieuw stuk bos aanplant, denk ik dat je beter bomen kunt 
zaaien in plaats van te planten. Dan ontwikkelen de best aangepaste 
zaden zich tot boom, als we dan tóch sterke bomen willen hebben! Onder 
bosbouwers is dit geen thema: die willen aanplanten. Maar ik denk dat 
veel botanici dit geen gekke gedachte zullen vinden. Er is namelijk nog 
een tweede nadeel van aanplanten. Als je bijvoorbeeld een eik herplant, 
raakt de penwortel beschadigd. Die wordt dan nooit meer een penwortel. 
Dat scheelt bij verdroging, en trouwens ook bij stormachtig weer, toch een 
slok op een borrel. 
Ik weet dat zaaien voor een laan niet werkt. Het zou daarom ook goed zijn 
om een voorraad aan te leggen met materiaal dat zich aan nieuwe 
klimaatontwikkelingen kan aanpassen. 
 

Al die initiatieven om ‘de natuur een handje te helpen’, dat is dus zo 
langzamerhand best om bang van te worden, want help je de natuur een 
handje? Of brengen we ze juist in gevaar? 
– Honingbijen zijn populair geworden, ze moeten de wereld redden, maar 
in feite brengen ze de veel sterker bedreigde wilde bij extra klappen toe. 
– Al dat omploegen om stroken te planten en te zaaien, dat vernietigt de  
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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 
 

 
 

 
bodemstructuur voor wilde planten en kruiden die er eerst stonden. Die 
zaaien zichzelf ook gewoon uit in een bestaande vegetatie en ontwikkelen 

zich bij natuurlijk beheer. 
– Zijn tiny forests van inheems materiaal? En al die voedselbossen, daar 
had ook inheems bos kunnen staan. 
– Om weidevogels te redden moeten we later maaien. Maar dan is het 
gras op die voedselrijke grond zo hoog, dat weidevogels er helemaal niet 
meer willen of kunnen broeden, dus zijn ze sowieso weg. 
Ik heb de indruk dat er nu toch behoorlijk lukraak wordt geplant en 
geherplant. Zo hoorde ik laatst op Vroege Vogels over het herplanten van 
esdoorns in de duinen bij Haarlem. Die moesten hun plekje verlaten 
omdat er te veel waren gekomen vanwege de sterke bemesting met 
stikstof. Wellicht overwoekerden die esdoorns de mooie abelenbosjes die 
echt in de duinen thuishoren. Maar ja, als je dan die esdoorns weer 
ergens anders in de duinen een tweede kans geeft… Zo worstelen we 
maar verder.” 
 
Bron: Hier in Salland. 
 
 

 

 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
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Heemtuinplant uitgelicht 
Look zonder look - Allaria petiolata 

Een uienplant zonder look? Hoe zit dat? Knoflook heeft een bol, kraailook 
heeft een bol. Daslook heeft ook een bol. Maar “look zonder look” dan? 
Nee, die heeft geen bol. Vandaar look zonder look! 

Als je over de bladeren wrijft ruik je een 
knoflook/uiachtige geur. Niet alleen de 
bladeren hebben deze geur, ook de 
zaden en wortels ruiken naar ui. 
Vandaar toch “look”.  
Deze plant behoort niet tot de planten 
met bol, maar tot de kruisbloemigen, net 
als bijvoorbeeld de pinksterbloem. Hij 
heeft een normaal wortelstelsel met 
vaak een penwortel en kan wel 1 meter 
hoog worden. 
Look zonder look komt, nadat alle 
bolgewasjes boven de grond zijn, ook 
tevoorschijn. De bladeren van deze plant 
zijn niervormig onderaan en meer 
hartvormig bovenaan. De rand is 
onregelmatig getand. Het is een 
tweejarige plant. Het ene jaar heb je 
daardoor vaak veel meer look zonder 
look in de heemtuin dan het andere jaar.  
De plant bloeit met mooie kleine witte 
bloemetjes in de tweede helft van de 
lente en vroege zomer. De bloemetjes 
hebben 4 kroonbladeren. De vruchten 
(hauwen) van de plant zijn lang.  
Look zonder look houdt van vochtige 
voedselrijke grond, liefst enigszins in de 

schaduw. Foto © A. v.d. Veen. 
Voor een vlinder, het oranjetipje, is deze plant een waardplant. Dat 
betekent dat het een plant is waarop die vlinder zijn eitjes afzet. En in dit 
geval is dat op elke plant 1 eitje.  
De pittige smaak wordt veroorzaakt door sinigrine wat desinfecterend 
werkt. Het is eetlust bevorderend, voorkomt darmkrampen en is bloed 
reinigend. Ook zou het goed werken bij luchtwegaandoeningen. 
Dit jaar staan er weer veel van deze planten in de heemtuin. Kom ze maar 
eens bewonderen en proeven! 
 
Annet van der Veen. 
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 februari – 1 mei 2022 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuO = 
Olsterwaarden; BuW = Buitenwaarden Wijhe/Surfplas; BvL = Boskamp, 
van Laakstraat; DuW = Duursche waarden, vanaf Mottenhuisje tot 
Fortmond; Fm = Fortmond (steenfabriek); Rw = Roetwaarden, na 
camping het Haasje. De Romeinse cijfers II, III, IV en V staan voor de 
maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 
Aalscholver: 6-III Daslever (1); 13-IV Daslever (1). 
Bergeend: 7-II BuW (2); 8-II BuW (2); 17-III Geul Welsummer Waarden 
(1); 27-III Welsummer Waarden (4); 28-III BuW (2). 
Boerenzwaluw: 30-IV Daslever (1). 
Bonte vliegenvanger: 28-IV Hoenloseweg Olst (1 m) zit sinds een week 
te roepen, hij zit hier vaak op de waslijn. 
Boomklever: 7-III BvL (1); 20-III BvL (1); 21-III BvL (1); 22-III BvL (1);  
24-III BvL (1); 25-III BvL (1); 26-III BvL (1); 28-III BvL (1); 29-III BvL (1);  
2-IV BvL (1); 4-IV BvL (1); 28-IV De Gelder (1). 
Boomkruiper: 27-I BvL (1); 7-III BvL (1); 19-III BvL (1); 11-IV DuW ooibos 
(1); 28-IV Jan Meesterweg (1) 
dagelijks. 
Braamsluiper: 29-IV BuW (1). 
Buizerd: 30-I BuW (2) cirkelend 
in de lucht; 3-II BuW (2) bij 
elkaar op een tak; 7-II BuW (2); 
25-II Wijhe, Andersonstraat (1); 
28-II BuW (2); 3-III Daslever (1); 
7-III BuW (1) foeragerend; 8-III 
Olst, Kleistraat (2); 10-III BuW 
(2) met veel wit; 13-III Boskamp, 
Hoenloseweg (1) gehoord; 15-III 
BuW (2); 15-III BuW (6) 
cirkelend. 
Casarca: 20-IV BuW (2). 
Chinese knobbelgans: 12-IV 
BuW (1) foto © R. Saan. 
Dodaars: 8-III Soestwetering, 
Rietbergweg Wijhe (4); 25-IV DuW ooibos (1) baltsroep gehoord.  
Fazant: 30-I Fortmond (1 m); 15-IV BuW (1). 
Fitis: 30-III BuW (1); 25-IV DuW ooibos (1) gehoord. 
Geelgors: 28-II Hengforden zingend (2); 22-III Daslever (1). 
Gekraagde roodstaart: 20-IV achter ‘t Hamel (1). 
Gele kwikstaart: 15-IV BuW (1); 23-IV BuW bij de IJssel (1). 
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Glanskop: 8-II BvL (1); 9-II BvL (1). 
Grasmus: 25-IV DuW ooibos (1) gehoord. 
Graspieper: 27-III Lierderbroek (1). 
Groene specht: 23-II voortuin Ereprijs (1); 26-II Withuisweg (1) gehoord; 
26-II BvL (1) gehoord; 26-III BvL (1) gehoord; 17-IV bij plas Loswal Wijhe 
(1) gehoord. 
Groenling: 16-II BvL (3); 26-II BvL (1); 8-III Olst, Terstegetuinen (2); 1-IV 
BvL (4); 4-IV BvL (2); 7-IV BvL (4); 12-IV BvL (1). 
Grote bonte specht: 26-I BvL (2); 28-I BvL (1); 29-I BvL (1); 30-I BvL (2 
m, 1 v); 31-I BvL (1); 4-II BvL (1 m); 6-II BvL (1); 11-II BvL (1) Ze komen 
tot nu toe 23-V dagelijks in de tuin. 
Grote gele kwikstaart: 15-II op de natuurrand van de Noordmanshoek (1 
m). 
Grote zaagbek: 27-II Raalterweg (1 m); 5-III Daslever (1); 9-III BuW op 
de IJssel (1 m, 1 v). 
Grote zilverreiger: 11-II Wijhe, Andersonstraat (1); 11-II Olst, 
Kortrickstraat (1); 25-II Wijhe, Boerhaarseweg (1); 3-III Daslever (1). 
Grutto: 30-III BuW (1). 
Havik: 7-II BuW (1); 8-II BuW (1); 7-III BuW (1) op nest foto © M. 

Berendsen; 7-IV van 
Laakstraat Boskamp (1).  
Heggenmus: 3-II BvL (1); 
12-II BvL (1); 15-II BvL (2); 
6-III BvL (2); 8-IV BvL (1); 
11-IV DuW ooibos (1) 
gehoord; 13-IV BvL (2). 
Holenduif: 20-IV ‘t Hamel 
(2) overvliegend. 
Houtduif: 22-III Daslever 
(1); 30-III BvL (1); 17-IV 
BvL (2). 
IJsvogel: 5-III Daslever 
(1); 6-III Daslever (1); 11-

III vliegend boven de Zandwetering Onder de Gelder (1); 15-III 
vogelkijkhut Hengforderwaarden (1); 11-IV Daslever (1). 
Kievit: 27-I BuW (250); 2-III Daslever (1); 8-III Olst, Rijksstraatweg (ca. 
20); 8-III Fortmond (4); 11-III Boskamp, Drostepad (2); 12-III rondom de 
Gravenweg in de Lierderbroek (heel veel); 18-III Boskamp, Drostepad (4); 
29-III Olst, Kotterikstraat (2); 3-IV Olst, Kotterikstraat (4); 20-IV Fortmond 
t/o ‘t Haasje (1, 2 juv); 23-IV BuW (14). 
Kleine mantelmeeuw: 29-IV BuW (1). 
Kleine plevier: 23-IV Noordmanshoek (2). 
Kleine zilverreiger: 29-I Herxen, Rijksstraatweg (1). 
Kneu: 3-IV BuW (2); 20-IV achter ‘t Hamel (1 m, 1 v); 23-IV weiland 
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Noordmanshoek (8). 
Koekoek: 27-IV BuW (1) gehoord; 28-IV Infocentrum den Nul (1) 
gehoord. 
Koereiger: 15-IV BuW (2). 
Krakeend: 8-II BuW (10 paren); 12-IV BuW (3 paren); 23-IV BuW (4 
paren). 
Kramsvogel: 27-I Olst, Terstegetuinen (15); 28-II op akker bocht 
Eikelhofweg bij boerderij Kiezebrink  (5) foeragerend. Ik verbaasde mij 
erover want het was best wel warm al; 3-IV Olst, Terstegetuinen (4). 
Kuifeend: 30-I BuW (30 paren); 30-I Soestwetering, Olst, Bruinsbrug (8); 
11-II Soestwetering, Boerhaarseweg (12); 25-II Soestwetering, 
Boerhaarseweg/Bruinsweg (10); 26-II BuW (7 m); 3-III Daslever (1); 4-III 
Soestwetering, Boerhaarseweg (7); 8-III Soestwetering, Boerhaarseweg 
(11); 10-III BuW (14 paren); 18-III Soestwetering, 
Boerhaaarseweg/Bruinsweg (18); 25-III Soestwetering, 
Boerhaarseweg/Bruinsweg (18); 29-III Soestwetering, 
Boerhaarseweg/Bruinsweg (7); 1-IV Soestwetering, Bruinsweg (20); 3-IV 
Soestwetering, Boerhaarseweg/Bruinsweg (21); 26-IV BuW (3 m, 1 v); 22-
V Soestwetering, Boerhaarseweg/Bruinsweg (12). 
Lepelaar: 14-III plas Lierderbroek (1); 15-III vogelkijkhut 
Hengforderwaarden (2); 29-III Tichelgaten Windesheim (1); 3-IV DuW (4). 
Merel: 30-I BvL (3); 4-II BvL (3); 5-II BvL (2); 15-II (1) Vrijwel dagelijks 
enkele in de tuin. 
Middelste bonte specht: 27-I BvL (1); 19-II BvL (1); 26-II BvL (1); 12-III 
BvL (1); 13-III BvL (1); 17-III BvL (1); 31-III BvL (1); 2-IV BvL (1); 3-IV BvL 
(1); 5-IV BvL (1); 11-IV BvL (1); 14-IV BvL (1). 
Nijlgans: 12-IV BuW (32). 
Ooievaar: 10-II park Wijhe (1) terug op het oude nest; 17-II park Wijhe (2) 
staand op nest; 28-II BuW (8) rondcirkelend; 28-II park Wijhe (2); 1-III 
Daslever (1); 11-III Daslever (1). 

Patrijs: 9-III Daslever (1 
paar); 11-III Daslever (1); 
12-III Gravenweg, 
Lierderbroek (5); 27-III 
Lierderbroek (1); 12-IV 
Daslever (1); 21-IV 
Daslever (1); 1-V op akker 
aan begin Boerlestraat, 
Boerhaar (3). 
Pijlstaart: 17-III Geul 
Welsummer Waarden (1 
m, 1 v); 27-III Welsummer 
Waarden (10). 

Pontische meeuw: 29-IV BuW (1) foto © C. v.d. Leur.  
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Putter: 16-II Nahuisstraat Wijhe (3); 25-II tuin Veerstraat Wijhe (1); 13-III 
Daslever (1). 
Raaf: 27-I Olst, Terstegetuinen (3) overvliegend; 11-III Daslever (1); 13-III 
Daslever (1 paar) gaat broeden in hoogspanningsmast; 22-III Daslever 
(1); 13-IV Daslever (1 paar) broedt. 
Ransuil: 8-II in roestboom bebouwde kom Wijhe-noord (6); 10-II treurwilg 
Weijtendaal (6) ondanks werkzaamheden bij de vijver blijven ze zitten in 
de boom; 15-II overwinterend in de tuinen in de Enkweg (1); 26-II 
Treurwilg Weijtendaal (3). 
Rietgors: 1-III BuW (1 v); 27-III Lierderbroek (3 m); 20-IV ‘t Hamel (1). 
Rode wouw: 30-IV Daslever (1). 
Roodborsttapuit: 12-III Gravenweg, Lierderbroek (1 m); 27-III 
Lierderbroek (1 m); 20-IV achter ‘t Hamel (1). 
Scholekster: 22-II BuW (2) vliegend; 26-II BuW (2) over vliegend; 8-III 
Wijhe, Rijksstraatweg (3); 11-III BuW (2) vliegend; 20-III BuW (2); 23-III 
Wijhe, Boerhaarseweg (2); 25-III Olst, Kotterikstraat (2); 27-III DuW (4); 
29-III Olst Bruinsweg (4); 3-IV Wijheseweg (6); 3-IV Olst, Kotterikstraat 
(2); 13-IV Daslever (1); 20-IV Fortmond (4). 
Sijs: 16-II Fortmond (40); 8-III BvL (1). 
Slechtvalk: 15-III DuW schoorsteen Fortmond (1); 28-IV DuW 
schoorsteen Fortmond (1). 
Slobeend: 30-I DuW (32); 8-III Wijhe, Den Nul, Lange Kolk (3); 10-III 
BuW (1 paar); 17-III BuW (2); 27-III Fortmond Nieuwe plas (4); 29-III 
Tichelgaten Windesheim (1 m, 1 v). 
Smient: 30-I BuW (100); 8-II BuW (70 paren); 17-III Geul Welsummer 
Waarden (120). 
Sperwer: 25-II tuin Veerstraat (1); 19-III onder de Gelder (1) overvliegend. 
Staartmees: 28-II bij hoek 
Eikelhofweg, Hoenloseweg (5); 
4-III BuW (1); 10-III BuW (1); 
22-III Daslever (1). 
Steenuil: 1-III Daslever (1); 3-III 
Daslever (1); 9-III Daslever (1 
paar). 
Taigaboomkruiper: 10-III 
Onder de Gelder, vlakbij 
huisnummer 2 (2) gehoord en 
gezien in een eik. 
Tjiftjaf: 22-III Daslever (1); 27-III 
Olst, Koekoeksweg (1) gehoord; 
27-III Olst, J. Hooglandstraat (1) gehoord; 27-III Olst, Rijksstraatweg (1) 
gehoord; 27-III DuW (1) gehoord; 11-IV DuW ooibos (meerdere) gehoord; 
14-IV BvL (1) gehoord; 25-IV DuW ooibos (meerdere) gehoord. 
Torenvalk: 8-II BuW (1) foto © C. v.d. Leur; 25-II Olst, Bruinsweg (1 v);  
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8-III Olst, Terstegetuinen (1); 27-IV het Anem (1) zit dagelijks rond ons 
huis. 
Tuinfluiter: 29-IV BuW (1). 
Tureluur: 17-III BuW (2). 
Vink: 26-I BvL (1); 27-I BvL (2); 5-II BvL (1); 7-II BvL (2); 15-II natuurrand 
van de Noordmanshoek (200) foeragerend; 11-III Daslever (1); 2-IV BvL 
(2 m, 1 v); 22-V BvL (2 m, 1 v). 
Visdief: 17-IV plas bij pont Wijhe (6); 20-IV Fortmond (6). 
Waterhoen: 26-II Withuisweg (5). 
Winterkoning: 9-III Daslever (1 paar). 
Wintertaling: 10-III BuW (7); 27-III Welsummer Waarden (1 m, 1 v); 8-IV 
BuW (6); 23-IV BuW (7). 
Witgatje: 3-IV DuW (2); 23-IV BuW (1). 
Witte kwikstaart: 10-III tussen pont en Loswal Wijhe (2); 12-III 
Gravenweg, Lierderbroek (8); 25-IV Daslever (1). 
Wulp: 27-II BuW, het Anem (1); 4-III Daslever (1); 7-III volkstuinen 
Withuisweg gehoord (1); 12-III Gravenweg, Lierderbroek (2); 14-III 
Gravenweg, Lierderbroek (3); 15-III Schippershuizen, Wijhe (2); 18-III 
BuW (1) gehoord; 22-III Daslever (1); 27-III Hooglandweg (2) 
overvliegend; 27-III Fortmond (1) gehoord; 29-III Hoek Eikelhofweg 
Hoenloseweg, Boskamp (1) gehoord, waarnemer was erg verbaasd 
omdat het daar nogal bosachtig is; 5-IV BuW (1) gehoord; 19-IV Olst, 
Kotterikstraat (1 paar). 
Zanglijster: 30-I Wijhe, Marjolein (1); 9-III hoek Raalterweg/onder de 
Gelder (1) gehoord; 16-III Boskamp, Vennemanshoek (1) gehoord; 9-IV 
Stationsweg (1) zingend, gehoord; 10-IV Jennewiek/Krijtenberg Wijhe (1) 
zingend gezien; 11-IV DuW ooibos (1) gehoord; 14-IV Brabantse Wagen 
(1) zingend; 18-IV Wijhe, Marjolein (1) gehoord. 
Zeearend: 3-II BuW (1) foeragerend; 5-II BuW (1) op de grond; 15-III 
BuW (2) ver overvliegend; 23-IV BuO (1). 
Zwarte kraai: 17-IV Daslever (1). 
Zwarte wouw: 23-IV Noordmanshoek (1) overvliegend. 
Zwarte zwaan: 2-III Daslever (1). 
Zwartkop: 13-III BvL (1); 18-III BvL (1 m); 25-III BvL (1 m); 27-III BvL (1 
v); 2-IV BvL (1); 10-IV het Anem (1); 11-IV DuW ooibos (enkele jonge 
mannetjes); 20-IV achter 't Hamel (1) gehoord; 25-IV DuW ooibos (enkele) 
gehoord. 
 

Waarnemers: Marijke Berendsen, Alfons Wiegink, Ronald Boerkamp, 
JoAnne de Vries, Claus van den Brink, Elly Luttikholt, Berty Evers, Elly 
Smink-Niehoff, Willem Denekamp, Claudia van de Leur, Willem de Boer, 
Annet van der Veen. 
 

Contactadres vogelwaarnemingen: vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-olst.nl. 
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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. 
- de vogels die op en rond het boerenerf verblijven tegenwoordig 
boerenlandvogels heten? Voorheen was dat weidevogels. 
- het eerst kievitsei in 2022 gevonden is in Overijssel? Dat was op 
woensdag 9 maart in Hengevelde (Overijssel). Deze vondst is even na 
11:00 uur gemeld bij Landschap Overijssel. Het ei is gecontroleerd door 
deskundige Aad van Paassen (foto © A. v. Paassen). De vinder is Tonny 

Rupert, vrijwilliger van weidevogelgroep Hof 
van Twente. Het ei (uit een nest met twee 
eieren) is gevonden op een maisperceel met 
ondergezaaid gras.  
Met het vinden van het eerste kievitsei is het 
weidevogelseizoen 2022 officieel begonnen. 
Op de website van Boerenlandvogels in 
Nederland boerenlandvogelsnederland.nl staan 
de aantallen gevonden nesten van de 
afgelopen vijf jaar.  

 
 

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.  
 
 

Disclaimer 
Het plaatsen van teksten in de Grutto betekent niet dat de redactie en het 
bestuur de inhoud daarvan onderschrijven. Deze komt geheel voor 
rekening van de auteur(s).  

mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
https://www.boerenlandvogelsnederland.nl/
https://www.boerenlandvogelsnederland.nl/
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 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 
 Tel. 0570-525243 Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
Lid Ans Rijpkema   
(ledenadminstratie) 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  Keimpe de Jong  tel. 06.83 70 46 01 
 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  
  torenvalkkasten#ivn-wijhe-olst.nl 
Uilen  Hans de Jonge  tel. 0570-522629 
  uilen#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 
Activiteiten (Lezingen,  Lilian Bults, Ans Rijpkema   tel. 0570-523336 
excursies, cursussen, jeugd) activiteiten#ivn-wijhe-olst.nl   
Facebook Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
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: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 
 

  
  

 

 

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. 

 

 

 

 


