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Van de redactie 
Omdat ik niet het gras voor de voeten van onze voorzitter wil wegmaaien, 
verwijs ik gelijk maar naar de rubriek ‘Van het bestuur’ voor de laatste 
ontwikkelingen rond de wijziging van statuten en huishoudelijk reglement 
en het nieuws dat hieruit voortkwam!  
Naast de vele vogelwaarnemingen valt er in dit nummer heel veel te lezen 
over planten op diverse plekken binnen onze gemeente. En je vindt er 
een bijzonder verhaal over een kraai. 
Ook wordt in deze Grutto verslag gedaan van verschillende activiteiten die 
voor de zomer plaatsvonden, maar ook van de eerste activiteit van dit 
najaar. Onder activiteiten is te lezen wat er binnen onze afdeling tot het 
eind van het jaar nog georganiseerd wordt. Waar geef jij je voor op? 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer. 
 

Marth van Roij. 
 
 
 

Gezocht!!! 
Bestuursleden en coördinatoren 

Het IVN Olst-Wijhe 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. 
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 

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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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-olst-wijhe.nl. 
 
 

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

In verband met Corona geldt voor alle geplande 
activiteiten een voorbehoud en worden de dan geldende 
coronaregels gehanteerd. Volg onze site en de kranten! 

 

Paddenstoelenwandeling 

Op zondagochtend 2 oktober 2022 organiseert IVN-afdeling Olst-Wijhe 
weer haar traditionele paddenstoelenexcursie. We vertrekken om 10:00 
uur vanaf de parkeerplaats bij de Zoogenbrink aan de Molenweg in Olst 
om weer mooie exemplaren te vinden. De wandeling duurt ongeveer 1½ 
uur. Zowel volwassenen als kinderen kunnen meedoen.  
Ook dit jaar hopen we weer de vliegenzwam (dé paddenstoel, rood met 
witte stippen) tegen te komen, maar natuurlijk ook de porceleinzwam, 
tonderzwam en misschien wel de kleine of grote stinkzwam.  
Geef je uiterlijk 30 september op bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-
olst-wijhe.nl of 0570-523937. Graag naam, telefoonnummer en aantal 
personen opgeven. Er kunnen maximaal 15 personen meewandelen. 
MOCHT DE DROOGTE AANHOUDEN, DAN KAN HET ZIJN DAT DE 
EXCURSIE NIET DOORGAAT. 
Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 
 

Landschapsonderhoud  

De werkgroep Landschapsonderhoud gaat het komende winterseizoen 
weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen knotten. De werkdagen zijn 

Datum 2022 Activiteit Locatie Trekker  

Zo 2 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink Annet 

Za 8 oktober Landschapsonderhoud Diverse Keimpe 

? november Lezing Wijhe Ans 

Za 5 november Landelijke natuurwerkdag Heemtuin Annet 

Za 12 november Landschapsonderhoud Diverse Keimpe 

Za 10 december Landschapsonderhoud Diverse Keimpe 

 

mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
mailto:heemtuin@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:heemtuin@ivn-olst-wijhe.nl
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op de 2e zaterdag van de maanden oktober 2022 t/m maart 2023, 
namelijk: 8 oktober, 12 november, 10 december 2022 en 14 januari, 
11 februari en 11 maart 2023. 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
Lees vooraf ook het artikel Knotafspraken en het artikel Protocol 
Gereedschap Knotacties 2020-2021 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 Keimpe de Jong, tel. 06 - 83704601 of 
landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Heemtuin winterklaar maken 

Landelijke Natuurwerkdagen 4 en 5 november 2022  

Ook dit jaar hebben we weer veel mensen nodig om de heemtuin 
Veermans Hof IJsselflora helemaal winterklaar te maken. Dat doen we op 
de Landelijke Natuurwerkdagen, vrijdag 4 november en zaterdag 

5 november van 9.00-12.00 uur.  
IEDEREEN kan komen helpen, groot en klein, ouder 
+ kind, broer+ zus, vriend + vriendin, single, team, 
bestuur, het maakt niet uit! Je kunt kiezen om op 4 
en/of 5 november te komen helpen.  
Ook als je maar 2 uurtjes kunt komen ben je welkom!  
We harken al het blad weg en brengen het maaisel 
naar de afvalbult. Ook wordt er gesnoeid en planten, 
zoals klimop, verwijderd.  

Doe laarzen aan, neem een (blad)hark mee en als je hebt een kruiwagen 
en werkhandschoenen. De heemtuingroep zorgt voor koffie/thee/limonade 
met zelfgebakken taart en koek erbij (als dit qua Corona kan).  
Graag even aanmelden via de site van de Landelijke Natuurwerkdag: 
www.natuurwerkdag.nl of bij 
Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 0570-523937. 
 

mailto:landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.natuurwerkdag.nl/
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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Werken in de heemtuin 

Afgelopen seizoen hebben we alweer twee nieuwe vrijwilligers kunnen 
verwelkomen in de heemtuin. Het werken in de heemtuin leer je kennen 
onder leiding van de mensen die er al werken. Mocht je vanaf volgend 
voorjaar willen komen helpen, dan ben je van harte welkom op de 
woensdagavond of donderdagochtend. We beginnen elk voorjaar met NL 
Doet, dat is komend jaar op zaterdag 11 maart 2023, waarna de 
werkavonden en –ochtenden starten. 
Meer informatie en aanmelden kan bij Annet van der Veen, 0570-523937/ 
06-15347926 of heemtuin#ivn-olst-wijhe.nl. 
 

 

Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

Rekening houdend met eventuele Coronamaatregelen, worden weer 
activiteiten georganiseerd. Deze kun je zoals gebruikelijk vinden op de 
site van IVN Zwolle, IVN Deventer, IVN Raalte en de site van het KNNV 
Zwolle onder activiteiten. Er worden uiteenlopende excursies en 
cursussen georganiseerd, door het IVN en/of het KNNV soms in 
samenwerking met andere organisaties.  
Zo kun je 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 ivn.nl/afdeling/zwolle, ivn.nl/afdeling/deventer, ivn.nl/afdeling/raalte, en 
knnv.nl/zwolle. Hou dus deze sites in de gaten! 
 
Nacht van de Nacht  

Zaterdagavond 29 oktober 2022 is de 
landelijke Nacht van de Nacht om het 
belang van duisternis voor mens en dier te 
ervaren en te onderstrepen. Het doel van 
Nacht van de Nacht is om Nederland 
donkerder en duurzamer te maken. Al die 
overbodige verlichting veroorzaakt 
lichthinder en energieverspilling. Ook raakt 
het ritme van mensen en dieren verstoord. Mens en dier hebben het 
natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid 
en voor een sterke weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels 
verstoord of ze sterven door lichthinder. Tijdens de nacht van de nacht 
doven talloze bedrijven en gemeenten de lichten van gebouwen en 
reclameverlichting.  
Kijk op nachtvandenacht.nl voor activiteiten waar je aan mee kunt doen. 

mailto:heemtuin@ivn-olst-wijhe.nl
http://ivn.nl/afdeling/zwolle
http://ivn.nl/afdeling/raalte
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
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Voor de jeugd 
Zand 

Zand lijkt heel gewoon. Je 
komt het overal tegen. Op 
het strand en in de duinen. 
Op de hei, langs de rivieren 
en vennetjes. Ook in de 
zandbak natuurlijk. En wat 
dacht je van een woestijn? Dat is een super-de-supergrote zandbak! Je 

hebt vast wel eens een zandkasteel 
gebouwd. Of in het zand een tekening 
gemaakt. Zand is leuk spul. En ook 
handig. We gebruiken het om te metselen. 
En om beton en glas te maken. Maar…. 
wat is zand eigenlijk? Waar komt zand 
vandaan? Is al het zand hetzelfde? Pak 

wat zand en je hebt duizenden zandkorrels in je hand. Daar moeten we 
meer van weten! 
Onze aardkorst (de buitenste laag van de aardbol) is van steen. Stenen 
die uit de grond steken, gaan slijten. Door water, warmte en kou breken er 
stukken af. Ook plantenwortels wrikken stenen los. In de bergen vallen die 
brokken steen in rivieren. De stroom neemt ze mee. De stenen botsen en 
schuren tegen elkaar. Het water 
slijpt de stenen af. Zo worden 
stenen steeds kleiner. Grote 
brokken worden keien. Keien 
worden grind. En grind vergruizelt 
tot zandkorrels. Zandkorrels zijn 
dus piepkleine stukjes steen. Ooit 
zaten ze vast aan stenen in de 
aardkorst. Door rivieren zijn ze naar 
ons land gebracht. 
 

Het ene zand is het andere niet. 
Zand heeft allerlei kleuren. Er is wit, grijs en bruin zand. Andere kleuren 
bestaan ook: rood, geel, groen, zwart…. Dat heeft te maken met het soort 
steen waar het vanaf is gebrokkeld en met de reis die is gemaakt. 
Neem een snufje zand. Leg het op zwart papier of op een donkere 
ondergrond. Spreid het dun uit zodat de korrels los liggen. Kijk met een 
vergrootglas. Wat voor vorm hebben de korrels? Ronde, hoekige of 
andere vorm? Zijn alle korrels even groot? Welke kleur(en) zie je? 
Zoek nu ander zand, op een andere plek. Vergelijk het met het vorige 
zand. Zijn de zandkorrels groter, kleiner of even groot?  
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Andere kleuren? Andere vormen? Schrijf op wat je opvalt. 
Teken zandkorrels onder het vergrootglas en kleur ze. 
Heb je wel eens zilverzand gezien? Het is spierwit. In Zuid-
Limburg bij Heerlen liggen dikke lagen zilverzand in de bodem. 
Dat zand is miljoenen jaren oud. Zilverzand is heel zuiver en 
wordt gebruikt om er glas van te maken. Het zit in ramen, in brillen, in 
chips van computers, in wasmiddelen…. Ja, zelfs in je tandpasta! 
 

Ideetje! Word zandverzamelaar! Veel mensen doen dat. Verzamel zand in 
potjes. Etiketje erop met de vindplaats 
en de datum. Je ziet het verschil in 
zand. Bovendien is zo’n potje een leuk 
souvenir van de plaatsen waar je 
geweest bent.  
 

Zand-weetje: Soms slaat de bliksem in 
het zand. Op die plek kan het zand 

smelten. Zand wordt vloeibaar bij enorme hitte. Koelt het af dan wordt het 
weer hard. 
 
Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Van het bestuur  
IVN Olst-Wijhe !!! 
Graag wil ik beginnen met het heuglijke nieuws dat de statuten op 
8 juli 2022 bij de notaris zijn gepasseerd! Ook is op 3 augustus 2022 de 
vereiste instemming gekregen van het landelijk IVN. Dus vanaf nu heten 
we officieel IVN Olst-Wijhe. 
Omdat de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ons 
andere verplichtingen oplegt, was het noodzakelijk om onze statuten en 
huishoudelijk reglement aan te passen. Daarbij is gelijk ook de naam van 
onze afdeling gewijzigd. 

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. 

Met het passeren van de statuten is ook het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement (HHR) rechtsgeldig geworden. Het nieuwe HHR komt op de 
website te staan. De statuten kunnen ingezien worden bij onze voorzitter 
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en secretaris. Afgelopen jaar hebben we voor alle wijzigingen de 
noodzakelijke stappen gezet. Dank voor alle medewerking bij de ALV’s.  
Omdat het technisch behoorlijk veel werk is, streven wij ernaar om alle 
wijzigingen doorgevoerd te hebben voordat de Grutto van 1 december 
verschijnt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de naam van onze site, zijn wél 
de mailadressen van bestuur en contactpersonen, die achterin de Grutto 
staan, nu al aangepast: voortaan kunt u mailen naar ...#ivn-olst-wijhe.nl in 
plaats van ...#ivn-wijhe-olst.nl. De oude mailadressen blijven wel nog een 
jaar in gebruik. 
 

Activiteiten 
Nu de perikelen rond de statuten achter de rug zijn, en ook omdat er geen 
coronabeperkingen meer zijn, is er ook weer meer tijd om ons te kunnen 
richten op de activiteiten. Daar zijn we heel blij om. Voor verslagen zie 
elders in deze Grutto. Dankzij de coördinatoren bruist het weer binnen de 
vereniging, mogelijk ook een stimulans voor (nieuwe) leden om zich te 
laten horen met ideeën en suggesties, of iets op te pakken om te gaan 
doen of te gaan organiseren, of gewoon mee te helpen bij een activiteit. 
Denk er eens over na: wat is 
uw/jouw motivatie om lid te zijn 
van IVN Olst-Wijhe? En wil je 
actief meedoen? 
 

Elly Luttikholt, voorzitter. 
        © L.Bults 
 

Waterbeestjes op de 
Boerhaar 
Op de waterbeestjesexcursie op 
11 juni 2022, in het kader van de 
Slootjesdagen, werd in de 
wetering bij de Boerhaar 
enthousiast gevist door 10 
kinderen. Ze vonden de volgende 
waterdiertjes: poelslak, 
posthoornslak, watermijt, 
duikerwants, ruggezwemmer of 
bootsmannetje, modderkruiper, 
veel kleine visjes, watervlooien, libellelarven van juffer en libel, kikkervisje 
met staart en pootjes, zwemwants, larve van een wapenvlieg, 
schaatsenrijder, platworm en eitjes. Leuk resultaat van dik een uur vissen!   
 

Annet van der Veen. 

http://ivn-olst-wijhe.nl/
mailto:ivn-wijhe-olst.nl
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Verrekijkerexcursie een succes! 
Op 15 mei kwam Pim Dorst van Kijk Uit Verrekijkers in Zwolle ons een 
heel assortiment aan verrekijkers demonstreren. 21 geïnteresseerden 
konden alle kijkers, ook de grote, proberen. Er stonden zelfs kijkers op 
een statief opgesteld.  
We waren bijeen gekomen op het Hamel. Daar kregen we een hartelijk 
welkom en konden we in de schaduw van de kapschuur naar de 
deskundige uitleg van Pim Dorst luisteren. Al gauw mochten we, 
gewapend met verrekijkers, de praktijk in. Meteen spotten we een rode 
wouw in gevecht met een raaf en een ravennest met in ieder geval twee 
jongen in een hoogspanningsmast. Verder werden er vogels vooral 
gehoord en sommige gezien: kleine karekiet, zwartkop, kneu, groenling, 
koekoek, grasmus, 2 buizerds en een veldleeuwerik. Vervolgens gingen 
we naar een gebiedje dat als wateroverloop fungeert en dat normaal 
gesproken niet toegankelijk is. Daar zagen we allerlei bijzondere planten 
zoals gevlekte orchidee, kraaiheide, kleine ratelaar, echte 
koekoeksbloem, kleine klaver, rode klaver, kruipende boterbloem, pitrus, 
kruipwilg, haarmos en scherpe zegge. Ook een bruine kikker hupte er 
rond. Maar het ging vooral om de vogels, die we in de lucht probeerden te 
volgen met 
verrekijkers. Na een 
paar uur was het toch 
echt voorbij en 
moesten we de kijkers 
weer terugbrengen. 
We waren een stuk 
wijzer en enthousiaster 
geworden.  
 

Elly Luttikholt.  
 
 

Fietstocht voor herhaling vatbaar 
Op 28 juli hebben we een ontzettend leuke fietstocht gehad! Het was 
mooi fietsweer met een beetje wind! 
Er waren 20 personen gekomen. In verband met de veiligheid hebben we 
er voor gekozen om de groep op te splitsen. Onderweg stopten we om 
bijzonderheden ter plekke over de verschillen in vegetatie in de 
uiterwaarden te bekijken, of er werd verteld over de restanten van een 
kasteel of de Nutriciafabriek. Ook kregen we uitleg over de noodzaak van 
de nieuwe vistrap aan de Kappeweg. Verrassende wetenswaardigheden 
kregen we te horen. Er kwamen veel blijde en enthousiaste reacties, en 
met name de afsluiting bij de Bedoening was erg gezellig door de leuke 

© A.Rijpkema 



 
 

12 

zithoekjes, de heerlijke kruidenthee uit eigen tuin met zelfgemaakte 
zoetigheid erbij. Lopend door het 
pasgeleden aangelegde tiny forest (zie 
vorige Grutto), wat al echt aan het 
uitgroeien is, riep veel bewonderende 
verbazing op. 
Deze tocht is zeker voor herhaling 
vatbaar, maar dat wordt dan wel 
volgend jaar! Tot dan! 
 

Elly Luttikholt.                            © L.Bults 

 
 

Planteninventarisatie Noordmanshoek 
Verslag juni 2022 
In 2021 is begonnen met de bouw van het Zonnepark Noordmanshoek. 
Dit verslag beschrijft kort hoe het gebied zich ontwikkeld heeft tot de 

zomer van 2022.  

 

Het bodemonderzoek 
omschrijft dat het 
terrein bestaat uit een 
eerste laag van matig 
fijn zand en dat er op 
55 centimeter diepte 
een kleilaag zit. Het 
terrein is een 
voormalig 
akkerbouwland en 
werd intensief 

gebruikt door het land machinaal te bewerken, te bemesten en onkruid te 
verdelgen. Afgelopen jaren heeft er mais gestaan en aardappelen. Ook 
worden er hier en daar nog bieten gevonden. Door bewerking zal er veel 
gemengd zijn, want een bezoek aan de Noordmanshoek in de winter is 
waden door de modder en klei. Na een paar droge weken werd de 
bovenlaag keihard. Wat opvalt is dat het water, waarschijnlijk door de 
kleilaag, slecht wegloopt. In sommige werksporen blijft water staan, zelfs 
na een droog voorjaar in 2022.  
Het eerste jaar werd het complete veld overwoekerd met hanenpoot. Dit is 
eenjarige plant uit de grassenfamilie die wel tot 1 meter hoog kan worden 
en opkomt op sterk bemeste, bewerkte grond. Zodra de grond bewerkt is 
komt het zaad naar boven en kiemt het. Binnen de hekken van het park is 
er destijds nog 1 keer gemaaid, om fatsoenlijk door te kunnen werken. De 

Inrichtingsplan Noordmanshoek 
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rand ten noorden is niet bewerkt en stond er vol mee. Wat opviel is dat er 
tijdens de winter een groep van 200 vinken foerageerde op het park en de 
randen. Daarnaast waren er tientallen graspiepers en rietgorzen die 
dankbaar gebruik maakten van de overvloed aan graszaad dat de 
hanenpoot geproduceerd had. Een overwinterende grote gele kwikstaart 
vond de net aangelegde natuurvriendelijke oever een mooie verblijfplaats.  
Het was de bedoeling om een deel van het park in te zaaien met een 
ruderaal mengsel. Er is besloten om dit binnen het park niet te doen. De 
kleigrond was dermate opgedroogd en aangereden dat de kans van 

slagen klein was. Er is 
besloten om de grond 
met rust te laten en de 
natuur zelf zijn werk te 
laten doen. De 
noordrand is in 3 delen 
ingedeeld. Een strook 
met een 
wildakkermengsel, een 
tweede strook met 
kruidenrijk grasmengsel 
en een derde strook is 
ongemoeid gelaten. Dit 

laatste is eigenlijk bij toeval omdat ANV Groen Salland daar het nest 
tegenkwam van de kleine plevier. Het paartje was al langer aanwezig in 
het Zonnepark. De zuidrand aan 
de Jan Meesterweg is feestelijk 
ingezaaid tijdens de opening met 
type B1 – ruderaal mengsel met 
32 verschillende soorten zaden.  
 
Naast de hekken van het park 
wordt een robuuste haag 
aangelegd bestaande uit 
verschillende soorten inheemse 
planten zoals meidoorn, 
sleedoorn, gelderse roos, 
hazelaar, kardinaalsmuts en 
diverse soorten wilg. Deze is in het najaar van 2021 geplant en goed 
aangeslagen.  
Op 27 juni is er samen met Annet van der Veen van de heemtuin van het 
IVN Wijhe-Olst een inventarisatie gedaan binnen de hekken van het park. 
Wat opviel is dat de hanenpoot, die het park overwoekerde in 2021, 
verdwenen was. Vermoedelijk omdat de grond niet bewerkt is en omdat er 

 Kleine plevier 

 Water tussen de panelen na droogte 
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veel zaden opgegeten zijn door vogels. In plaats daarvan kwamen wij 
meer dan 59 verschillende soorten planten tegen. Waarschijnlijk hebben 
wij er nog een paar gemist. Er werden geen bijzondere soorten 
aangetroffen maar met name de soortenrijkdom was opvallend. Een 
aantal soorten zoals 
blaartrekkende 
boterbloem, 
moerasveldzuring, 
kattenstaart, geoord 
helmkruid en 
waterpeper laten zien 
dat het veld inderdaad 
erg vochtig is. Kamille 
soorten zoals echte, 
valse en schijn kamille 
bloeien volop tussen 
de panelen. De 
aanwezige planten trekken nu met name veel zweefvliegen aan en er 
vliegen veel koolwitjes over het veld. Het zijn met name eenjarige planten 
die wij nu aantroffen, al staan de eerste 2-jarige planten er ook al, zoals 
de grote kaardenbol en stalkaars.  
 
Een tweede interessante observatie is de plantengroei onder de panelen. 
De zonnepanelen liggen in een Oost-West opstelling. In de nok is een 

ruimte opengelaten 
van 40 centimeter en 
dit laat blijkbaar 
voldoende licht en 
water door voor 
planten om onder de 
panelen te groeien. 
Daar waar de paden 
door de droogte in het 
voorjaar kaal waren, 
was het weelderig 
groen onder de 
panelen. De paar 
planten zoals 

akkerdistel die toch hun weg vonden tussen de panelen door, hebben een 
licht tikje gekregen van een schoffel. Op deze manier hoeven wij het 
terrein nog niet te laten begrazen door schapen, wat ten kosten zou gaan 
van de biodiversiteit. Wat wel zorgen baart zijn de kleine wilgenscheuten 
die op diverse plekken opschieten. Dit zou later wel tot problemen kunnen 

 Geoord helmkruid 

 Groen onder de zonnepanelen 
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leiden. Deze 
zullen begraasd 
dan wel 
handmatig 
getrokken 
moeten worden. 
We gaan van jaar 
tot jaar bekijken 
wat de natuur 
doet op het park. 
Het zou mooi zijn 
als wij de wilgen 
onder controle 
kunnen houden 
en voorkomen 

dat er schapen het terrein zouden moeten begrazen. Als er mensen zijn 
die geïnteresseerd zijn om mee te helpen met de inventarisatie of het 
onderhouden van het groen van het park, dan horen wij dat graag. Op het 
gebied van insecten ontbreekt het ons aan kennis, dus dat zou ook erg 
waardevol zijn. Als u meehelpt krijgt u daarmee ook een uniek kijkje in 
een park dat normaal niet toegankelijk is.  
Aanmelden kan bij ronald#goedveurmekare.nl 
 

Soortenlijst inventarisatie 27 juni 2022 
 

Akkerkool 
Biggekruid 
Bijvoet 
Blaartrekkende boterbloem 
Boerenwormkruid 
Brandnetel 
Canadese fijnstraal 
Cichorei 
Dagkoekoeksbloem 
Duivenkervel 
Echte Kamille  
Gele veldkers 
Geoord helmkruid 
Grijskruid 
Grote brandnetel 
Hazepoot 
Hennepnetel 
Heermoes 
Herfstleeuwetand 
Hoenderbeet 

Jacobskruiskruid 
Grote kaardenbol 
Karmozijnbes 
Kattestaart 
Klaproos 
Kompassla 
Korenbloem 
Madeliefje 
Margriet 
Melde 
Melkdistel  
Moerasbastaardwederik 
Moeraszuring 
Muskuskaasjeskruid 
Paardenbloem 
Paarse dovenetel 
Perzikkruid 
Pitrus 
Ridderzuring 
Rode klaver 

Scherpe boterbloem 
Schijfkamille 
Slangenkruid 
Smeerwortel 
Speerdistel 
Stalkaars 
Strobloem 
Struisgras 
Teunisbloem 
Valse kamille 
Varkensgras 
Veldzuring  
Vergeet me nietjes 
Vogelmuur 
Waterpeper 
Weegbree  
Weidestreepzaad? 
Wilde peen 
Witte klaver 

 

 Vegetatie tussen de zonnepanelen 

mailto:ronald@goedveurmekare.nl
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Dit verslag is tot stand gekomen in samenwerking met Herman Lankhorst 
van Stichting Noordmanshoek en Annet van der Veen van IVN Wijhe-Olst. 
De foto’s zijn gemaakt door Ronald Boerkamp.  
 

Ronald Boerkamp. 
 
 

Plantenwerkgroep 
Dijk Olst-Wijhe 

In de herfst van 2017 werd ik door Margriet Heuvelink gevraagd om mee 
te gaan naar een gesprek van het IVN met vertegenwoordigers van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta omdat het ging om de bijzondere 
vegetatie op een groot deel van de IJsseldijken in de gemeente. Bij het 
gesprek bleek, dat er grote werkzaamheden werden gepland om de 
IJsseldijken te versterken in verband met de klimaatverandering. In dit 
geval moest van een groot deel van de dijken de hele bovenlaag worden 
afgegraven inclusief de bijzondere vegetatie. Volgens het waterschap 
bestaat de dijk uit zand en dat is niet sterk genoeg. Deze grondsoort moet 
worden vervangen door klei, omdat dat sterker zou zijn. Dan is het echter 
onmogelijk dat de huidige, bijzondere vegetatie op de dijken terugkomt, 
ondanks zaaien, verschralen of welk beheer dan ook.  
Margriet en ik besloten om de wilde planten op de dijk te gaan 
inventariseren. Er kwamen nog een aantal plantenkenners bij en zo 
gingen we iedere vrijdagmorgen een stuk van de dijk bekijken en de 
belangrijkste soorten inventariseren. Er bleken vele Rode lijst-soorten 
voor te komen, zoals de mooie grassoorten goudhaver en bevertjes en 
verder onder andere beemdkroon, rapunzelklokje en kleine ruit. In2018 
kregen we de inventarisatie van de dijk niet af, omdat door de droogte de 
hele vegetatie verdween. In 2019 hebben we de dijk, voor zover die in de 
gemeente Olst-Wijhe ligt, geïnventariseerd. 
Wij zijn nog steeds bezig met gesprekken met het waterschap over dit 
project, omdat nog niet bepaald is wat nu werkelijk gaat gebeuren. In 
september komt een volgend gesprek. Voor de heemtuin is het 
interessant, omdat de echte stroomdalplanten door Veerman van de dijk 
gered zijn, waarmee hij de heemtuin heeft beplant. Door het juiste beheer 
kon zo in de heemtuin een stroomdalgrasland ontstaan.  
 

Duursche waarden 

In 2020 werden we door SBB gevraagd de Duursche waarden op SNL-
soorten (=Subsidie Natuur en Landschap) te inventariseren. Het was een 
leuke opdracht, want het is een prachtig gebied en het is een bijzondere 
belevenis om elk hoekje van een gebied af te zoeken op bijzondere 
soorten en deze in kaart te brengen. Weer gingen we elke vrijdagmorgen  
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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 
 

 
 

op stap in wisselende samenstelling. Het gebied is in zijn geheel vrij 
toegankelijk, maar meestal lopen bezoekers alleen de vastgestelde route. 
Door nu met deze opdracht wekelijks door het veld te lopen leer je het 
gebied en de soorten echt goed kennen. 
 

Wijhese buitenwaarden 

In 2021 konden we als vervolg ook voor Staatbosbeheer de Wijhese 
buitenwaarden inventariseren. Dit gebied is vooral voor vogels 
interessant, maar de vegetatie begint ook steeds mooier te worden. In 
2008 was een groot deel begroeid met een dichte ruigte van akkerdistel, 
ridderzuring en grote brandnetel, maar inmiddels komen er steeds meer 
soorten tussen. Zo staat tussen de basaltkeien vlak langs de IJssel veel 
kaal breukkruid. 
 

Bermen 

In het voorjaar van 2021 en 2022 hebben we als voorjaarsronde de 
bermen van Olst-Wijhe voornamelijk tussen Boerhaar en Broekland op 
bosanemonen geïnventariseerd. Er zijn verrassend veel bermen die 
ogenschijnlijk niet geschikt lijken voor deze soort, waar toch veel 
bosanemonen staan. Het zou jammer zijn als de gemeente of een andere 
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groep mensen onnodig een groeiplaats zou 
vernielen. De groeiplaatsen zijn op te zoeken op de 
site Waarneming.nl. Om de groeiplaatsen te vinden 
is het niet nodig om ingelogd te zijn, behalve voor 
zeer zeldzame soorten. Dus mocht iemand van 
plan zijn een of ander bijenlint aan te leggen in zo’n 
berm, gelieve even op Waarneming.nl kijken of er 
iets bijzonders groeit. 
Op het ogenblik, dus zomer 2022 zijn we bezig om 
enkele bermen in de gemeente op wilde planten te 
inventariseren, zoals nu de Lierderholthuisweg. 
Ook de gegevens van deze weg kunnen door de 
gemeente worden gebruikt bij werkzaamheden. 
Een weg als de Lierderholthuisweg is ogenschijnlijk 
niet erg interessant. Maar meestal kom je over zo’n weg 
alleen met de auto of de fiets en dan vallen de planten niet op. Zo vonden 
we lopend langs de wetering toch enkele bijzondere soorten, zoals 
kruisbladwalstro en bochtige klaver en op veel plaatsen zijn kleine 
plantjes te vinden van hemelsleutel. Omdat deze laatste soort zich laat en 
langzaam ontwikkelt komen de meeste exemplaren niet aan bloeien toe.  
Grote delen van de weg zijn erg schraal, vooral waar oude eiken staan. 
Als deze bomen er staan is het duidelijk dat er niet veel in de berm 
vergraven kan zijn, zodat er nog veel oorspronkelijke soorten staan. Het is 
dus te hopen dat zich hier geen groepen op zullen storten als 
vlinderlinters of imkers om de vegetatie op te leuken in het voordeel van 
hun honingopbrengst, waarvoor de bermen moeten worden omgeploegd 
en ingezaaid met soorten die hier helemaal niet passen, zoals koolzaad, 
phacelia en zonnebloemen. 
 

Waterbergingen 

Als laatste: in 2022 hebben we op een vraag van het waterschap enkele 
waterbergingen bekeken en op bijzondere soorten geïnventariseerd. De 
door ons geïnventariseerde waterbergingen liggen langs de 
Oosterbroekswetering in de omgeving van de Hogebroeksweg. Deze 
waterbergingen zijn ontstaan door het afgraven van de bemeste 
bovenlaag zodat er terreinen ontstaan waar water in kan stromen bij 
sterke regenval, zodat elders overstromingen kunnen worden voorkomen. 
Ogenschijnlijk staat er vooral veel dicht riet in deze bergingen, maar 
overal zijn opener plekken te vinden, waar vaak soorten staan, die heel 
zeldzaam zijn geworden. Uit de zaadvoorraad komen na het afgraven de 
oorspronkelijke soorten op, die lange tijd verdwenen waren. Dit is dus een 
bijvangst van de waterbergingen en het waterschap besteedt hier 
aandacht aan en voert een goed beheer uit.  

 Bosanemoon 



 
 

20 

Kennisoverdracht 

Tijdens de inventarisaties kunnen we veel aandacht besteden aan het 
overdragen van kennis over wilde planten. Iedereen die eens wil kijken of 
hij/zij mee wil doen, kan zo’n ochtend meegaan. We gaan iedere vrijdag in 
het seizoen, maar we spreken van tevoren af, ook de tijd: soms is het 
beter om vroeg te gaan, als het heel warm is. En we houden rond de 
middag op. Wil je meer info, mail dan naar planten#ivn-olst-wijhe.nl. 
Het seizoen is nu bijna voorbij, maar volgend jaar gaan we zo goed als 
zeker verder met inventariseren.  
 

Leonieke Kruit. 
 
 

Kraai 
Ieder jaar broeden onze torenvalken succesvol één of meer jongen uit. Ze 
hebben daartoe ruime keuze uit een stuk of drie nestkasten, die al dan 
niet voldoen aan de strenge voorschriften van Vogelbescherming en co. 
Eén van de drie is zo’n keurige kast met de juiste afmetingen, zelf 
getimmerd, compleet met diagonale latten om te voorkomen, dat 
nijlganzen de kast inpikken. Verder twee diepe kasten waarin grotere 
vogels, zoals bosuil, kauw of holenduif kunnen broeden. Natuurlijk 
broeden die er niet, maar de torenvalk broedt afwisselend in één van de 
kasten en houdt zo alle drie de kasten bezet.  
In het voorjaar is het altijd een heel spektakel. In het begin stond alleen de 
nestkast met de juiste afmetingen achter in het weiland. Hoewel de 
nijlganzen afdropen, kwamen daarvoor in de plaats twee kraaien, een 
echtpaartje dat het niet op de kast van de torenvalk had voorzien, maar 
op de eieren. Iedere dag werd een pas gelegd ei ingepikt. De kraaien 
hadden een goede samenwerking met elkaar. De één leidde het mannetje 
torenvalk af, die de kast met hand en tand verdedigde terwijl de ander het 
pas gelegde ei meenam. Tot de torenvalk het laatste ei legde en erop 
bleef zitten om te gaan broeden. Dat hield in, dat de torenvalken elk jaar 
maar één jong grootbrachten. Pogingen van ons om de kraaien weg te 
jagen haalden, zo leek het, niet veel uit.  
Maar toen kozen de torenvalken opeens voor de diepe kast voor bosuilen 
of kauwen en dat was een goede oplossing. De kraaien konden niet meer 
zo gemakkelijk bij de diepliggende eieren en meteen was er een nest met 
vier jongen. Het zal een krappe behuizing zijn geweest, met z’n vieren in 
de opening zitten lukte niet. Toch konden we de jongen goed bekijken, 
want nadat ze waren uitgevlogen hebben ze nog enkele weken door het 
weiland rondgehupt op jacht naar sprinkhanen, die dat jaar volop 
voorhanden waren. 

mailto:planten@ivn-olst-wijhe.nl
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Maar afgelopen jaar leek het weer mis te gaan. De kraaien begonnen een 
nest te maken in een grote populier, die op de rand van het weiland staat. 
Regelmatig liep ik ernaartoe om in mijn handen te klappen en de kraaien 
weg te jagen. Inderdaad vliegen ze daarvoor weg, maar erg veel indruk 
maakt het niet en ze zijn zó weer terug. De kraaien hebben wel in de 
gaten dat ik nooit boven in die boom kom en voelen zich voor een paar 
klappende handen veilig genoeg om lekker verder te gaan met hun nest. 
Het blad kwam aan de bomen en er was van beneden geen zicht meer op 
het nest of wat daar gebeurde. Ik merkte niets van broeden of jongen van 
de kraaien, de vogels vlogen blijkbaar 
onzichtbaar en geruisloos vanaf de 
achterkant naar het nest. Rotkraaien! 
Toch gedroegen ze zich dit jaar 
verbazend netjes en lieten de 
torenvalken grotendeels met rust, die 
zaten veilig in hun diepe, niet voor 
torenvalken uitgemeten nestkast. 
Op een ochtend klonk een vreselijk 
gekrijs en geschreeuw van vechtende 
vogels vlak voor het huis. Wat er was 
gebeurd wisten we niet, maar toen we 
naar buiten gingen lag er op de grond, 
vlak bij de voordeur, een jonge kraai voor dood op de grond. Rotkraai! Het 
beestje lag op zijn zij met de ogen dicht, pootjes opgetrokken, teentjes 
gesloten en zag er erg dood uit. Ik stond in tweestrijd. Zal ik hem een mep 
geven en ‘m uit z’n lijden verlossen? Maar ik draaide hem voorzichtig om 
en toen ging er een groot zwart oog open, dat mij aankeek. Dood was hij 
in ieder geval niet. En natuurlijk is dan de beslissing snel gemaakt: een 
kooi gepakt, kraai erin gelegd op wat hooi en afwachten wat er gebeurt. 
Doodgaan was nog het meest waarschijnlijk. Maar natuurlijk zorgden we 
ook voor water in de snavel en ook voer en de kraai ging niet dood. Het 
duurde wel erg lang. Hij heeft weken heel apathisch in de kooi op de 
grond gezeten en verroerde zich nauwelijks, maar zat inmiddels wel 
rechtop. We zetten de kooi zó neer, dat de ouders de jonge vogel goed 
konden zien en ze reageerden dan woedend op mijn bemoeienis met het 
jong. Luid geschreeuw uit een boomtop vlakbij. Maar het jong in de kooi 
reageerde helemaal niet en we begonnen te vrezen dat hij misschien een 
hersenbeschadiging kon hebben. Uiteindelijk begon er toch wat meer 
leven in te komen, we deden de kooi open in de hoop dat de ouders 
misschien onze taak over zouden nemen, maar dat gebeurde niet. Na 
opnieuw weken ging de jonge kraai toch nog zelf eten en kreeg de vrijheid 
om rond te lopen. De ouders bleven reageren, maar kwamen nooit dichtbij 
en ook vreesden we dat vliegen er niet meer inzat voor het jong. 



 
 

22 

Ondertussen is het toch een bijzondere ervaring om zo’n beest, wat je 
normaal altijd op een afstand ziet, opeens op je arm mee te kunnen 
nemen en alle vertrouwen te hebben. Dat werd nog leuker toen Kraai toch 
nog ging vliegen. Mijn beeld van een rotkraai-die-de-torenvalkeieren-
opeet was al flink aan het kantelen en als je dan een flinke kraai op de 
hoogte van je schouder met je mee ziet vliegen, ben je al gauw helemaal 
om. Toch bleven we hopen, dat hij zich nog zou aansluiten bij de andere 
kraaien in de buurt. We bouwden het voeren uit de hand af, maar hij kon 
nog steeds voer krijgen op een plek waar het klaarstond. Ik deed hem in 
het weiland voor dat je een stuk droge koeienvlaai kan omkeren zodat hij 
zag wat daar allemaal in te vinden was en hij paste dit meteen zelf toe. 
 
Op een dag ergens in augustus is hij verdwenen. Toch kregen we niet het 
gevoel, dat het de kroon op ons werk was, het was wat ontnuchterend dat 
we uiteindelijk nu niet weten of hij inderdaad zijn familie heeft gevonden of 
dat er iets is gebeurd, want we hebben hem niet meer gezien.  
Dat blijft dus een geheim, maar het was een bijzondere ervaring. 
 

Leonieke Kruit. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Karmozijnbes - Phytolacca 
esculenta 

De karmozijnbes is een overblijvende 
plant die behoort tot de 
karmozijnbesfamilie (Phytolaccaceae). 
Het is een plant van voedselrijke, 
vochtige grond en kan wel 1,5 tot 2 
meter hoog worden. Op wat minder 
vochthoudende gronden wordt de 
hoogte niet meer dan een meter. De 
plant komt van nature voor in Oost-Azië 
en China en is in Europa ingevoerd en 
verwilderd en groeit ook op ruigten in 
de Verenigde Staten van Amerika. In 
de heemtuin staat er één helemaal 
achterin bij routepaal 4.  
Het is een gezond ogende plant die 
nauwelijks wordt aangevreten. Dat 
komt misschien ook omdat de plant 
giftig is voor slakken. De bloemen 
staan op korte stelen. Zijn ze eenmaal 

© A.vd.Veen 
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bevrucht (bijen, wespen), dan worden bessen gevormd. Door de omvang 
van de bessen ontstaat er een kolf met dicht tegen elkaar aan liggende 
bessen, net een maiskolf. De bessen worden gebruikt als (natuurlijke) 
kleurstof voor o.a. limonades, wijn en conserven, ondanks dat zowel de 
pit in de vrucht als de wortels giftig zijn voor mensen. Vogels eten de 
bessen graag en poepen de pitten uit en hebben daardoor geen last van 
het gif. De Karmozijnbes komt daarom vaak zomaar ergens op, waar een 
vogel een pit heeft laten vallen. 
Musea in de Verenigde Staten liggen vol met documenten die de eerste 
Europese immigranten beschreven hebben met Karmozijnbes-inkt. 
Indianen waren van oudsher gewend om gebruiksvoorwerpen, kleding én 
hun eigen huid te beschilderen met deze rode verfstof. 
De grijswitte penwortel blijkt ook nog een uitstekend wasmiddel te zijn! De 
wortels zitten namelijk vol met saponinen, zeepstoffen. Fijngesneden 
wortelstukjes meekoken in het vuile waswater en u krijgt een helderwitte 
schone was als eindresultaat.  
Ook medicinaal werd deze plant gebruikt, maar men heeft ontdekt dat het 
misschien toch niet zo’n gezonde plant is voor mensen. 
 

Annet van der Veen.  
 
 

Geslaagde vistrap excursie Boskamp 
Zondag 11 september 2022 hebben we met 10 deelnemers met prachtig 
weer en 2 gidsen het gebied verkend bij de vistrap op de Boskamp aan de 
Diepenveenseweg. Ecoloog Gerrit Jan van Dijk van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, vertelde over de noodzaak van  

 

waterbergingsgebieden. En dat is voldoende water hebben. Daarnaast 
vertelde hij ook over het maken van bijvoorbeeld deze vistrap, zodat de 
vissen de sluis kunnen omzeilen om verder stroomopwaarts te kunnen 

© E.Luttikholt 
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zwemmen en over de ontwikkeling van dit gebied tot een bijzonder mooi, 
gevarieerd stuk natuur. Samen met gids Gerrit Jansen kregen we 
informatie over al het moois wat daar groeit en leeft, en met de kennis van 
menig deelnemer werd het een interessante middag. De koppeling van de 
excursie aan het maken van foto’s nodigde uit om geconcentreerd te 
kijken en te ontdekken. Door het elkaar wijzen op bijzonderheden of 
mooie details werd het erg leuk. De opgestuurde foto’s komen op de 
website van IVN Olst-Wijhe, en daaruit wordt één foto gekozen als 
mooiste! 
Deze excursie is voor herhaling vatbaar in een ander jaargetijde! 
 

Elly Luttikholt. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 mei – 1 september 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 V, VI, VII en VIII staan voor de 
maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 

Bergeend: 1-V DuW (3). 
Boerenzwaluw: 1-V BuW (4). 
Boomklever: 13-VIII BvL (1); 26-VIII BvL (1). 
Boomvalk: 29-VI hoek Rijksstraatweg en Kneu, Olst (2). Ze jagen er ook. 
Bosrietzanger: 17-VI BuW gehoord (1). 
Buizerd: 15-V veld achter 't Hamel (2); 18-VI BuW (1); 6-VII BuW (2 
adults, 2 juv) cirkelend in de lucht; 28-VII BuW (1); 28-VIII BuW (2); 30-
VIII Fortmond (1); 31-VIII BuW (1) dichtbij op paaltje. 
Casarca: 11-VI BuW (15); 17-VI BuW (15); 18-VI BuW (15); 20-VI BuW 
(10); 25-VI BuW (40); 30-VI BuW (40); 6-VII BuW (45); 25-VII BuW (10); 
28-VIII BuW (9). 
Fazant: 2-V langs meidoornhaag veld achter 't Hamel (1 v); 13-VI bij plas 
bij pont Wijhe (1 m). 
Gaai: 20-VI BvL (1). 
Gele kwikstaart: 19-V Veerweg Welsum (1). 
Gierzwaluw: 8-V Boskamp, Dahliastraat (3); 18-VII Veerstraat (8) 
erboven cirkelend. 
Grasmus: 15-V veld achter 't Hamel (1); 10-VI BuW (1) gehoord. 
Groene specht: 2-V landgoed de Gelder (1) paar keer duidelijk gehoord. 
Groenling: 23-IV BvL (1); 15-V veld achter 't Hamel (1); 16-V BvL (1); 17-
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V BvL (3); 21-V BvL (2); 30-V BvL (3); 1-VI BvL (2); 21-VI BvL (1); 27-VI 
BvL (1); 28-VI BvL (2); 11-VII BvL (2); 16-VII BvL (2); 24-VII BvL (1); 28-
VII BvL (1) Etend van geraniumzaadjes. 
Groenpootruiter: 1-V DuW (2). 
Grote bonte specht: 23-IV BvL (1); 25-IV BvL (2); 26-IV BvL (1); 28-IV 
BvL (1); 29-IV BvL (2); 30-IV BvL (1); 1-V BvL (2); 2-V BvL (1); 3-V BvL 
(1); 4-V BvL (2); 7-V BvL (1); 9-V BvL (1). Ze laten zich regelmatig zien in 
de tuin; 4-VII achtertuin Veerstraat Wijhe (1); 6-VII achtertuin Veerstraat 
Wijhe (1). 
Grutto: 1-V Averbergen, Olst (1). 
Havik: 8-V Boskamp, Dahliastraat (1) 
vliegend; 14-V BuW (1) van nest af vliegend; 
11-VI BuW (1); 25-VI BuW (1 juv) gehoord. 
Heggenmus: 28-IV BvL (1); 19-VI BvL (1); 
28-VI BvL (1); 17-VII BvL (1). 
Holenduif: 11-VI BuW (2). 
IJsvogel: 30-IV Zandwetering, Wijheseweg 
(1); 11-V in Katerstede Welsum (1); 10-VI 
Soestwetering vanaf Soestweteringpad (1); 21-VII in bergingsvijver 
Krijtenberg (1). Kon hem zien vanuit mijn tuin die grenst aan het water. 
Zat op een stok die ik er speciaal voor neer heb gezet. 
Kievit: 2-V geploegde akker achter 't Hamel (3) erboven vliegend; 6-V 
Olst, Kotterikstraat (4); 6-V Scherpenzeelseweg (4); 10-VI Lierderbroek 
Graveweg (5); 31-VIII BuW (150). 
Kleine karekiet: 15-V veld achter 't Hamel (1). 
Kneu: 15-V veld achter 't Hamel (1). 
Koekoek: 30-IV BuW (1) gehoord; 1-V BuW (1) gehoord en in vlucht 
gezien; 11-V Katerstede Welsum (1) gehoord; 14-V BuW (1) gehoord; 15-
V bij 't Hamel (1) gehoord; 10-VI BuW (1) gehoord; 11-VI BuW (1) 
gehoord; 13-VI BuW (1) gehoord; 25-VI BuW (1) gehoord. 
Krakeend: 3-V BuW (2) parend; 6-V Olst, Kotterikstraat (2); 15-V Herxen, 
Tichelgaten (50); 15-V BuW (1 m, 1 v) man lange tijd alleen op de plas, 
vrouwtje na lange tijd weer gezien echter zonder jongen; 21-V BuW (1 m, 
1 v); 17-VI BuW (1 paar, 10 juv); 18-VI BuW (1 v, 6 juv). 
Lepelaar: 15-V Herxen, Tichelgaten (3); 18-VI BuW (3); 25-VII BuW (3); 
28-VII BuW (9); 17-VIII BuW (16); 20-VIII Duursche Waarden, Duursche 
Strang (5); 28-VIII BuW (6); 28-VIII BuW (3) in vlucht; 31-VIII BuW (6). 
Mandarijneend: 14-V Soestwetering, Boerhaarseweg (2). 
Merel: 26-VII BvL (2, 1 juv); 28-VII BvL (1). 
Middelste bonte specht: 28-IV BvL (1); 4-V BvL (1); 5-V BvL (1); 7-V 
BvL (1); 2-VI BvL (1); 20-VI BvL (1); 21-VI BvL (1); 22-VI BvL (1); 24-VI 
BvL (1); 26-VI BvL (1); 1-VII BvL (1) . We zien ze regelmatig in de tuin. 
Ooievaar: 2-V Stationsstraat, Slangenboom Wijhe (1) op nest; 2-V park 

Boerenzwaluw 
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Wijhe (1) op nest; 6-V Rijksstraatweg bij de Duursestraat (10); 16-V park 
Wijhe (1 paar, 2 juv) op nest. 
Patrijs: 1-V akker aan het begin van de Boerlestraat, aan de kant van de 
Boerhaar (3). Ik heb daar nog nooit patrijzen gezien. Wel verderop op de 
Waterstraat en bij het bosje van Vitens tussen de Boerlestraat en 
Hooglandweg. Ze liepen gewoon over het akkerland, niet beschut; 7-VI 
Wijhe, Kappeweg (2). 
Putter: 29-IV voortuin de Geere, Wijhe (2); 24-VIII Olst, Terstegetuinen 
(3). 
Raaf: 15-V in elektriciteitsmast Daslever (1 m, 1 v, 2 juv) paar op nest met 
in ieder geval 2 jongen en op de grond (1) in gevecht met een rode wouw; 
7-VI Wijhe, Kappeweg (1) vliegend; 20-VIII Raalterslag (2) overvliegend. 
Rietgors: 19-V Veerweg, Welsum (1 m). 
Rode wouw: 16-IV Olst, Terstegetuinen (1) overvliegend; 14-V Olst, 
Terstegetuinen (2) vliegend; 15-V veld achter 't Hamel (1) overvliegend en 
op de grond in gevecht met een raaf; 27-V boven de Krijtenberg (1) werd 
verjaagd door een kraai. 
Roodborst: 23-IV BvL (1); 10-V BvL (1); 22-VI BvL (1); 7-VII BvL (1 juv). 
Scholekster: 1-V DuW (1); 6-V Scherpenzeelseweg (5); 25-VI boven 
Veerstraat (4) vliegend en schreeuwend; 27-VI Withuisweg, bij de 
moestuinen (in groepjes variërend van 10, soms 4). 
Slechtvalk: 5-VI boven kasteel Hoenlo (2) baltsende slechtvalken. Beetje 
laat voor balts, maar leek daar erg op. 
Slobeend: 15-V Herxen, Tichelgaten (2). 
Sperwer: 9-V BvL (1). 
Spotvogel: 16-V DuW (1) even kort gehoord. 
Spreeuw: 7-VII BvL (2 juv). 
Steenuil: 24-VIII Olst, Terstegetuinen (1). 
foto © R. Saan. 
Torenvalk: 8-V Olst, Terstegetuinen (1);  
30-VIII Fortmond (1); 31-VIII BuW (1). 
Tuinfluiter: 11-VI BuW (1) gehoord; 17-VI BuW (1) gehoord. 
Tureluur: 10-VI BuW (1); 10-VI Lierderbroek, Graveweg (1). 
Veldleeuwerik: 15-V veld achter 't Hamel (1). 
Vink: 23-IV BvL (2 m, 1 v); 29-IV BvL (1) . Ze zijn regelmatig in de tuin. 
Visarend: 22-VII Veerstraat Wijhe (1) zwevend; 26-VII Veerstraat Wijhe 
(1) zwevend. 
Visdief: 1-V DuW (2); 6-V Soestwetering, Boerhaarseweg (5); 14-V 
Soestwetering, Boerhaarseweg (15); 16-V DuW (2) zittend op baken in de 
IJssel; 19-V Hengforderwaarden (2); 19-V Katerstede, Welsum (1); 19-V 
Soestwetering, Boerhaarseweg (4); 21-V BuW (1); 9-VI BuW (1); 10-VI 
BuW (1); 11-VI BuW (1); 13-VI BuW (1); 20-VI BuW (4). 
Watersnip: 1-IX BuW plas voor de pont (2). 
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Witte kwikstaart: 18-VI BvL (1). 
Wulp: 7-V BuW (1) gehoord; 10-VI Withuisweg (1) gehoord; 10-VI 
Soestwetering (2); 24-VIII Olst, Terstegetuinen (12) vliegend. 
Zanglijster: 11-VI Het Anem (1); 18-VI Het Anem (1); 6-VII BuW (1) 
gehoord. 
Zeearend: 10-VI BuW (2) overvliegend. 
Zomertortel: 10-VII op een hekje Wijhe (1). 
Zwartkop: 23-IV BvL (1); 15-V veld achter 't Hamel (1); 11-VI BuW (1) 
gehoord; 17-VI BuW (1) gehoord; 6-VII BuW (1) gehoord. 
 

Waarnemers: Annet van der Veen, Marijke Berendsen, Alfons Wiegink, 
Fred Beukema, Rob Bakker, Michiel Faber, Claus van den Brink, Henk 
Spanjers, Lilian Bults, Elly Luttikholt, Mark Meulman, Henk Spanjers, Jan 
Klungers, Elly Smink-Niehoff, Willem Denekamp, Wim van Riel. 
 
 

Grutto digitaal Wil je de Grutto voortaan digitaal ontvangen?  

Op deze manier help je mee om het milieu, papier, en kosten te besparen. Dus, 
wil je de Grutto voortaan per mail ontvangen, stuur dan een bericht naar 
redactie#ivn-olst-wijhe.nl. 
 

IVN de Grutto en belastingaftrek 
IVN Olst-Wijhe 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-olst-wijhe.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). 

 

Vertrouwenspersoon 
Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een 
activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersoon 
van het landelijke IVN. Let op: als het klachten over of signalen van seksueel 
misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht. De link naar de 

vertrouwenspersoon is: https://ons.ivn.nl/voor-leden/veiligheid-vog.  

mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
http://ivn-wijhe-olst.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fons.ivn.nl%2Fvoor-leden%2Fveiligheid-vog&data=05%7C01%7Cv.a.dangeli%40ivn.nl%7C642eb110cb854bf1336108da55078ade%7C1b1314a81c3146cf9b8154635bacf2c5%7C0%7C0%7C637915788130285521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U6dYwxUMnYfABe0%2FR8Lhx52wKBx09G9JHbl3gIptCEs%3D&reserved=0
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Bestuur 
Voorzitter Elly Luttikholt  voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl  
 Tel. 0570-523427 Veerstraat 17  8131 CB  Wijhe 
Secretaris Roos van der Burg secretaris#ivn-olst-wijhe.nl  
 Tel. 06-49988778 Marjolein 6 8131 GD  Olst 
Penningmeester  Michiel Faber  penningmeester#ivn-olst-wijhe.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
Lid Ronald Boerkamp stadsvogel#ivn-olst-wijhe.nl 
 Tel. 0570-525243 Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
Lid Ans Rijpkema  (ledenadminstratie) 
  ans#ivn-olst-wijhe.nl 
 Tel. 0570-523336 Hamelweg 12 8131 RV Wijhe 
 
 

Contactpersonen werkgroepen 
Activiteiten (Lezingen,  Lilian Bults, Ans Rijpkema   tel. 0570-523336 
excursies, cursussen, jeugd) activiteiten#ivn-olst-wijhe.nl 
Facebook Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
Heemtuin  Annet v.d. Veen  tel. 0570-523937 
  Veermans Hof IJsselflora heemtuin#ivn-olst-wijhe.nl 
Landschapsonderhoud  Keimpe de Jong  tel. 06-83704601 
 landschapsonderhoud#ivn-olst-wijhe.nl  
Natuur- en milieubeleid VACANT 
 natuurmilieubeleid#ivn-olst-wijhe.nl  
Padden  Hanne Muskee  tel. 0570-524933 
 padden#ivn-olst-wijhe.nl  
Planten Leonieke Kruit  tel. 0570-524835 
 planten#ivn-olst-wijhe.nl 
Redactie De Grutto Marth van Roij tel. 0570-522692 
  redactie#ivn-olst-wijhe.nl  
Roofvogels VACANT 
  roofvogels#ivn-olst-wijhe.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel#ivn-olst-wijhe.nl  
Torenvalken Theo van der Linden  
  torenvalken#ivn-olst-wijhe.nl 
Uilen  Hans de Jonge  tel. 0570-522629 
  uilen#ivn-olst-wijhe.nl 
Vogels   VACANT 
  vogels#ivn-olst-wijhe.nl 
Vogelwaarnemingen Elly Luttikholt 
  vogelwaarnemingen#ivn-olst-wijhe.nl 
Website Annet van der Veen  tel. 0570-523937 
 webredactie#ivn-olst-wijhe.nl 
 Michiel Faber 
 webmaster#ivn-olst-wijhe.nl  

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:stadsvogel@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:ans@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:excursies@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:roofvogels@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:webmaster@ivn-wijhe-olst.nl


  

 
 
 
 

Vanaf heden ook een aparte bar 
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 

 
 

 
 

 

 



  

 
 

 

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. 

 

 
 
 
 

Instituut voor natuureducatie 

     en duurzaamheid 
 
 
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. 

 
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-olst-wijhe.nl 

 

 

Sponsors 
 

IVN Olst-Wijhe 
en 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
 

     Brandweer Wijhe Landschap Overijssel  
     Landgoed de Gelder 
     Gemeente Olst-Wijhe 

Zorgboerderij ’t Hamel 
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