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Van de redactie 
Het nieuwe jaar loopt alweer een tijdje. Als ik dit schrijf is het al half 
februari. Na een periode met erg veel regen hebben we de laatste weken 
meestal koude nachten en overdag lekker fris zonnig weer. De krokussen 
staan in bloei en er zitten knoppen in de narcissen. De lente komt eraan. 
Tijd voor een nieuwe Grutto! 
Voor dit nieuwe jaar hebben we weer veel activiteiten in petto. Welke en 
wanneer, dat zie je verderop in dit nummer onder Activiteiten. Ook hopen 
we dat er veel leden op 22 maart 2023 naar de Algemene 
Ledenvergadering en de interessante lezing over sporen in het landschap 
zullen komen, die aansluitend is. Vanwege de ALV valt er in dit nummer 
veel te lezen over wat de verschillende werkgroepen en het bestuur het 
afgelopen jaar hebben gedaan voor de flora en fauna en meer in het 
algemeen voor het milieu in onze regio. Daarnaast vind je er de 
gebruikelijke rubrieken zoals Voor de jeugd, Heemtuinplant uitgelicht, 
Vogelwaarnemingen. En, heb jij wel eens gehoord van landkokerjuffers? 
 

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 op pijl 
te houden en verder te versterken. Ook zoeken we opvolging voor de 
coördinatoren van de werkgroepen Vogels en Natuur en milieubeleid. 
 

Het gaat goed met de afdeling! Er zijn dit jaar meer dan 20 nieuwe leden 
bijgekomen. Dat is heel verheugend, wij zien dit als een geweldige steun 
voor het groene werk dat wij graag willen doen. Zo zijn er voor 2023 ook 
heel wat leuke en nuttige acties op de rol gezet. Wij hopen dat jullie daar 
allemaal iets van je motivatie om lid te worden of te blijven, in terugvinden. 
Met de uitbreiding van de afdeling is ook het werk van de verschillende 
werkgroepen en het bestuur een punt van aandacht. Vele actieve leden 
zijn al heel lang actief, en naderen het moment dat ze het stokje willen of 
moeten overdragen. Daarom hierbij de dringende oproep aan onze leden 
om actief te worden als coördinator of als bestuurslid. Wie van jullie kan 
de financiën van de afdeling gaan bijhouden? Wie van jullie is bereid om 
het secretariaat over te nemen, en welk algemeen bestuurslid zit er in de 
startblokken? Wij zoeken m.i.v. de komende ALV minstens één en liever 

Kijk ook eens op 

ivn.nl/afdeling/olst-wijhe  

want daar vind je de Grutto met 

plaatjes in kleur. 
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twee nieuwe bestuursleden. Meld je aan alsjeblieft, want we hebben jullie 
hard nodig om onze afdeling te laten draaien! 
Stuur je reactie naar secretaris#ivn-olst-wijhe.nl en dan nemen we contact 
met je op. Alvast bedankt! 
 

Roos van der Burg, secretaris. 
 
 

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-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/olst-wijhe en op facebook staan ook 
de laatste berichten rondom de excursies. Deelname aan excursies is 
meestal gratis, maar we zijn blij met een vrije gift.  

Datum 2023 Activiteit Locatie Trekker  

11 maart NLdoet-ochtend Heemtuin Annet vd Veen 

    

11 maart Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

18 maart Opruimen Schone 
Rivieren  

De Loswal Wijhe Elly Luttikholt 

18 en 25 
maart 

Padden overzetten 
Opdrachten circuit 

Onder de Gelder Hanne Muskee 

22 maart Algemene 
ledenvergadering  

Langhuus Roos vd Burg Elly 
Luttikholt 

22 maart Lezing Sporen in het 
landschap 

Langhuus Roos vd Burg Elly 
Luttikholt 

27 maart Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

3 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

17 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

21 april Rondleiding en proeverij  Heemtuin Annet vd Veen 

24 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

1 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

1 mei  Doe dag voor kinderen Bezoekerscentru
m Den Nul 

Michiel Faber 
Linda Boon 

8 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

11 mei  
‘s avonds 

Fietstocht  Olst Lilian Bults 
 

 

mailto:secretaris@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/olst-wijhe
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Bezoek de heemtuin 
De hele winter blijft heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” aan de Bongerd 
in Wijhe elke dag geopend. Zeker nu de paden verhard zijn is het heerlijk 
lopen door de heemtuin. In het voorjaar wordt het ingangshek weer 
hersteld en worden de routepalen en spreukenbordjes vervangen. 
Vanaf half maart zullen de eerste naambordjes van planten er alweer 
staan. Vanaf deze tijd komen er weer allerlei voorjaarsbloemen in bloei. 

Datum 2023 Activiteit Locatie Trekker  

14 mei  
‘s middags 

Vistrap (orchideeën) Boskamp Gerrit Jansen 
Lilian Bults 

15 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

8 juni Wilde plantenexcursie  Nog niet bekend Lilian Bults 
Leonieke Kruit  
Ans Rijpkema 

9 juni  
‘s avonds 

Rondleiding en proeverij  Heemtuin Annet vd Veen 

11 juni Slootjesdagen voor 
kinderen 

Wijhe Linda vd Boon 
Annet vd Veen  
Michiel Faber 

14 juni  
’s avonds  

Lezing gierzwaluwen Wijhe Ronald Boerkamp 
Ans Rijpkema 

7 juli Rondleiding en proeverij  Heemtuin Annet vd Veen 

12 juli  
’s avonds 

Eetbaar Olst-Wijhe Bedoening Lilian Bults 
Keimpe de Jong 

24 juli Doe dag voor kinderen Bezoekerscentru
m Den Nul 

Michiel Faber 

3 augustus Fietstocht Bedoening Elly Luttikholt 
Lilian Bults 

Juli/augustus Wadlopen  Pieterburen Lilian Bults 
Linda Boon 

2 september Diekdagenmarkt  Wijhe Elly Luttikholt 
Ans Rijpkema 

16/17 
september  

Rondleiding de Gelder 
door Peter Pol 

Onder de Gelder Ans Rijpkema 

20 september  Activiteitenoverleg bestuur 
met actieve leden  

‘t Hamel Lilian Bults 
Ans Rijpkema 

1 oktober Paddenstoelen excursie 
voor kinderen 

Zoogenbrink Annet vd Veen 

14 oktober Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

28 oktober Herfstspeurtocht voor 
kinderen 
 

Onder de Gelder Michiel Faber 
Ans Rijpkema 

28 oktober  Nacht van de nacht: 
Nachtdieren 

Onder de Gelder Michiel Faber 
Lilian Bults 

3 en 4 
november 

Natuurwerkdag Heemtuin Annet vd Veen 

11 november Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

22 november Lezing Langhuus Elly Luttikholt 
Roos vd Burg 

9 december Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 
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Het lenteklokje, voorjaarshelmbloem en de wilde narcis, longkruid en 
winterakoniet fleuren de tuin dan alweer helemaal op. Ook het maarts 
viooltje, het speenkruid en de holwortel zijn vast alweer in bloei te vinden. 
U kunt er vrij rondwandelen of vanaf een bankje genieten van de tuin. 
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 
Landschapsonderhoud  

De werkgroep Landschapsonderhoud gaat dit winterseizoen voor de 
laatste keer op 11 maart weer aan de slag met (voornamelijk) wilgen 
knotten. 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/olst-
wijhe/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. 
Voor informatie zie ivn.nl/afdeling/olst-wijhe of bel of mail naar coördinator 
Keimpe de Jong, tel. 06 - 83704601 of landschapsonderhoud#ivn-olst-
wijhe.nl. 
 
Werken in de heemtuin  

Oproep vrijwilligers 

Op 15 maart 2023 opent heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” weer 
helemaal voor bezoekers. Dat betekent dat vanaf die datum er weer 
onderhoud moet worden gedaan in de heemtuin. We hebben een aantal 
vrijwilligers, maar meer handen, zeker sterke, zijn altijd welkom, vooral op 
de donderdagochtend.  
 

De heemtuin heeft zich weer ingeschreven voor 
NLdoet op 11 maart 2023. Dit is de vrijwilligersdag 
die altijd in het hele land georganiseerd wordt. Kijk 
voor info over deze dag op nldoet.nl. 
Voor NLdoet zijn we op zoek naar mensen die ons op 
zaterdag 11 maart 2023 van 9.00-12.00 uur willen 
komen helpen.  

mailto:landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl
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Heemtuin "Veermans Hof IJsselflora" gaan we weer helemaal klaarmaken 
voor het nieuwe seizoen! We harken het blad weg en vegen de paden 
schoon. Er wordt gesnoeid en een aantal perken worden onder handen 
genomen. De bruggen, infoborden en banken worden schoongemaakt en 
we zetten de eerste naambordjes bij planten.  
De tegenprestatie is koffie/thee + zelfgebakken koek en taart! Kijk voor 
info over deze dag op nldoet.nl. 
 

Vanaf 16 maart 2023 zijn er elke 
donderdagochtend vanaf 9.00 uur mensen aan het 
werk in de heemtuin. Ook op woensdagavond 
wordt er gewerkt vanaf 29 maart 2023 vanaf 
ongeveer 19.00 uur tot het donker wordt. 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze 
tuin mooi te maken en houden, is altijd welkom! 
Ook als je maar incidenteel kunt. Het werk in de 
heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. 
Dus ook als je geen verstand hebt van een 

heemtuin, kun je komen helpen! 
Lijkt het je 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-olst-wijhe.nl of tel 0570-523937 of kom gewoon langs! 

 

Actie Schone rivieren  

Een schone rivier(oever) is belangrijk voor het 
welzijn van al wat leeft rondom die rivier. Met dit 
doel voor ogen organiseert IVN Olst-Wijhe weer 
samen met de gemeente Olst-Wijhe een schoonmaakactie op de oever 
van de IJssel op zaterdag 18 maart 2023 van 9.00-12.30 uur.   
De start is zeer waarschijnlijk weer bij de Loswal in Wijhe, zie de berichten 
in de lokale krant en op onze site ivn.nl/afdeling/olst-wijhe. Al een aantal 
jaren vindt deze schoonmaakactie met succes plaats. Alle inwoners van 
de gemeente Olst-Wijhe kunnen meedoen. Iedereen, klein en groot is van 
harte welkom op 18 maart!! Dus kom jij ook helpen?! 
Kijk van tevoren even goed wat voor weer het wordt en denk ook zeker 
aan goed schoeisel.  
Opgeven kan vóór 15 maart bij Elly Luttikholt voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl, 
zodat we kunnen zorgen voor voldoende geschikt materiaal. 
 

Aankondiging ALV 2023 

Op 22 maart 2023 om 19:30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) plaats in het Langhuus aan de Langstraat 29 in Wijhe. Graag voor 
deelname uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 aanmelden bij Elly 

mailto:heemtuin
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:voorzitter@ivn-olst-wijhe.nl
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Luttikholt voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl of bij Roos van der Burg 
secretaris#ivn-olst-wijhe.nl. Na de vergadering is er een lezing over 
sporen in het landschap. Zie hieronder. 
 
Lezing “Sporen in het landschap” 

Op 22 maart 2023 om 20:30 uur, na de ALV, houdt Gert Jan Blankena uit 
Loenen een lezing over sporen in het 
landschap. 
Gert Jan was hoofd van het Centrum 
voor Natuur- en Milieueducatie 
(CNME) en later, tot aan zijn 
pensioen, ecoloog bij de gemeente 
Apeldoorn. Drie en dertig jaar lang 
schreef hij voor de Stentor een 
wekelijkse column over natuur en 
cultuurhistorie op de Veluwe onder 

de titel 'Buitengewoon'. 
Zijn passie en doel: mensen kennis laten maken met de natuur. 
Verwondering en bewondering opwekken. En van daaruit waardering. 
In zijn lezing vertelt hij over bijzondere vormen in het landschap die hij 
tijdens zijn werk tegenkwam en over betekenis en achtergronden 
daarvan. Wallen, dammen, stroomgeulen, restanten van sprengen, 
merkwaardige kuilen: wat betekenen die, hoe zijn ze ontstaan, wat 
kunnen ze ons vertellen? Blankena zal laten zien dat het om sporen van 
menselijke bewoning van lang vervlogen tijden gaat. Moderne 
technologieën en methoden bieden nieuwe inzichten in de oorsprong van 
de diverse sporen. Hij schreef het boek Veluwe Buitengewoon met 
verhalen over natuur en cultuurhistorie op de Veluwe. 
Deze lezing is ook toegankelijk voor niet-leden van het IVN. 
Graag aanmelden via voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl. 
 

Vogelzangwandelingen  

Al enkele jaren organiseren we vogelzangwandelingen  
Op maandagavonden vanaf het begin van de zomertijd tot half mei 
proberen we tijdens wandelingen de zang van de verschillende 
vogelsoorten te leren herkennen. Dat vraagt doorgaande oefening. In het 
volgende voorjaar ben je vaak een flink deel weer vergeten, maar hoe 
langer je het doet, hoe sneller je er weer in zit. 
We bezoeken daarvoor verschillende locaties.  
We beginnen meteen na het ingaan van de zomertijd. Het is dan 
’s avonds lang genoeg licht en het aantal zingende vogelsoorten is dan 
nog beperkt. Geleidelijk komen er steeds meer soorten bij.  
 

mailto:voorzitter@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:secretaris@ivn-olst-wijhe.nl
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Data: 27 maart; 3, 17 en 24 april; 8 en 15 mei 2022.  
We vertrekken altijd om 19.00 uur en ik laat de deelnemers steeds de 
vertrekplaats weten. 
We houden het aantal deelnemers beperkt. 
Er komt geen bericht van deze wandelingen 
in de kranten.  
 

Mijn gezondheid laat me nog wel eens in de 
steek, dus ik moet de mogelijkheid hebben 
om een mailtje te sturen dat ik er die keer niet 
bij ben. Maar dat hoeft je niet te beletten om 
gewoon op stap te gaan. Ik wil dus graag dat 
je het me per mail laat weten als je mee wilt 
doen:  
Jan Klungers, j.klungers#planet.nl. 
 

Rondleiding en proeverij heemtuin  

Heeft u al eens kruidenboter van kraailook of daslook geproefd of 
kruidenthee uit onze tuin? In heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” valt er 
in het voorjaar al heel wat te ontdekken. Komt u op vrijdag 21 april 2023 
proeven en luisteren naar de verhalen achter de bloemen en planten? De 
aanvangstijd is 19.00 uur en de rondleiding + proeverij duurt ongeveer 
1 uur. Opgeven is niet nodig en een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld. 
Voor groepen kunnen er ook rondleidingen op maat aangevraagd worden. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-olst-wijhe.nl. 
Meer rondleidingen staan op onze IVN-site, zie Activiteitenkalender. 
 
 

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! 
 

Nachtegaal 

mailto:j.klungers@planet.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://ivn.nl/afdeling/zwolle
http://ivn.nl/afdeling/raalte
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
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Voor de jeugd  
Holle weg 

Een autoweg, een 
snelweg, een fietspad 
of spoorweg? Die zijn 
bekend. Maar een 
holle weg? Die kent 
niet iedereen. Een 
holle weg komt niet 
overal voor. Wie in 
Limburg woont heeft 
geluk. Daar zijn veel 
holle wegen.  

 

Een holle weg kan eeuwen oud zijn. 
Soms ligt hij meters diep. “Wat een 
gekke naam voor een weg” zei een 
jongen. “Kun je daar lekker hollen?” 
Beide zijkanten van een holle weg 
lopen omhoog. Zo’n weg ligt dus 
tussen twee hoge bermen. Die 
bermen kunnen een meter hoog zijn 
of wel 10 meter. Voor een holle weg 
is een 
landschap 
met heuvels 
en 
leemgrond 

nodig. Zoals in Zuid-Limburg. De meeste holle 
wegen zijn ontstaan vanaf de middeleeuwen. 
Sinds die tijd kwamen in Zuid-Limburg steeds meer 
mensen wonen. Veel holle wegen zijn uitgehold door de mens en door de 

natuur. Boeren kapten bos op de 
heuvels. Op de kale stukken maakten 
ze akkers om voedsel te verbouwen. De 
regen stroomde van de akkers naar 
beneden en vormde regengeulen. De 
boeren gebruikten de geulen als pad. 
Ze reden met hun paarden en karren 
door een geul. De grond van het pad 
woelde los en stroomde bij regen met 
het water mee. Zo werd het pad breder 
en dieper. De hellingen aan beide 
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kanten van het pad bleven bestaan. Daar groeiden bomen en struiken. De 
boeren gebruikten het hout voor de kachel, voor een hekwerk, een tak als 
bezemsteel. Handig! En het pad groeide niet dicht. 
 

Zoek een holle weg in 
jouw buurt. Of een 
mooie foto van een 
holle weg bij Google 
afbeeldingen. Wat valt 
je op? 
Is de berm hoger of 
lager dan een meter? 
Hoe is het wegdek? 
Asfalt of anders? 
Ligt de holle weg beschut of meer open? 
Herken je planten in de berm? Welke? 
Zie je (sporen van) dieren? Welke? 

Hoe zouden de 
temperatuur en de 
wind zijn als je die 
vergelijkt met een 
open veld? 
En? Kun je hollen op 
de holle weg? 

 

In de berm van een holle weg groeien allerlei planten. Soms planten die je 
weinig ziet. Op zonnige plekken staan andere planten dan op plekken met 
schaduw. Je kunt de planten goed bekijken, want door de steile berm 
staan ze vaak mooi op ooghoogte. 
Ook veel dieren voelen zicht thuis in de berm van een holle weg. Muizen, 

konijnen, insecten, de 
wijngaardslak, de pad…. Ze 
kunnen er schuilen en eten 
zoeken. Wie weet vind je de 
ingang van een dassenburcht! 
 

Holle-wegweetje: Het vliegend 
hert is de grootste kever van 
Nederland. Het mannetje heeft 
kaken in de vorm van een 
hertengewei. Hij komt op weinig 

plekken voor, maar in holle wegen wel! 
 

Bron: Limburgs Landschap. 



 
 

11 

    

 
 



 
 

12 

 

 

 



 
 

13 

Van het bestuur 
In deze Grutto vindt u de stukken voor de jaarvergadering op 22 maart 
2023. Komt u ook?  
Naast het schrijven van de vaste stukken voor de Algemene 
Ledenvergadering is het bestuur bezig gegaan met het opzetten van een 
Handboek ARBO. Vanuit de ARBO zijn er enkele regels waar we aan 
hebben te voldoen en het is een aanleiding om de veiligheid van de 
vrijwilligers in kaart te brengen. Noodzaak en belang maakt dat we dit 
zorgvuldig gedaan willen hebben. Daar zijn we volop mee bezig en we 
hopen in 2024 een compleet handboek op de agenda van de ALV te 
kunnen zetten. Een belangrijk onderdeel is het werken vanuit de brochure 
"In veilige handen". Voor de komende ALV zijn er al een paar onderdelen 
die bekrachtigd kunnen worden. Als het hele handboek klaar is, hebben 
we een duidelijke handleiding voor (nieuwe) vrijwilligers en coördinatoren. 
 

We hebben een vergadering gehad met de coördinatoren en andere 
leden die actief zijn in het (mee)organiseren van activiteiten en 
werkgroepen. Daar hebben we Ron Gravendeel welkom geheten als 
coördinator werkgroep Roofvogels. Claudia van de Leur gaat meewerken 
om de website te onderhouden. We hebben een leuke, actieve club die 
weer een heel divers jaarprogramma heeft opgezet. Zie elders in deze 
Grutto.  
Het blijft voor ons belangrijk dat leden zich laten horen met ideeën, 
suggesties, iets op te pakken om te gaan doen of te gaan organiseren, of 
gewoon mee te helpen bij een activiteit. Jij bent degene die we zoeken als 
je bedenkt met welke motivatie je lid bent (geworden) van IVN Olst-Wijhe 
en wiens je kennis en kunde we vast wel kunnen gebruiken. We hebben 
op korte termijn een penningmeester nodig. Neem jij het stokje over van 
Michiel Faber? Laat het me weten! 
 

Blijven jullie denken aan de nieuwe mailadressen: .....#ivn-olst-wijhe.nl? 
 

Elly Luttikholt, voorzitter. 
 
 

Algemene ledenvergadering IVN Olst-Wijhe 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op woensdag 22 
maart 2023 om 19:30 uur in het Langhuus, Langstraat 29 Wijhe. U wordt 
verzocht zich voor deelname uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 aan te 
melden bij Elly Luttikholt voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl of bij Roos van der 
Burg secretaris#ivn-olst-wijhe.nl liefst met uw (actuele) mailadres. 
Eventuele machtigingen kunt u ook aan Elly of Roos doorgeven. 
 

http://ivn-olst-wijhe.nl/
mailto:voorzitter@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:secretaris@ivn-olst-wijhe.nl
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Stukken die betrekking hebben op deze ALV vindt u in deze Grutto. 
De financiële stukken liggen op 22 maart ter inzage.  
 

AGENDA 
 

1.Opening en mededelingen 
 

2. Verslag 3e ALV 2022 van 18 mei (zie elders in deze Grutto) 
 

3. Verslagen bestuur en werkgroepen over 2022: 
 3.1. Jaarverslag secretaris 
 3.2 Jaarverslagen werkgroepen 
 3.3. Financieel jaarverslag 
 3.4. Kascontrolecommissie 
 

4. Bekrachtiging bestuursbesluiten 
Er zijn in 2022 een aantal bestuursbesluiten genomen, die door de ALV 
moeten worden bekrachtigd, namelijk: 
 

Datum Bestuursbesluiten 2022 
2022-12-13 Een VOG voor IVN Olst-Wijhe blijft na uitgifte 10 jaar geldig.  
2022-12-13 Als een vrijwilliger een VOG aanvraagt maar niet krijgt, kan 

hij of zij de activiteiten waarvoor de VOG is bedoeld, niet 
gaan uitvoeren. 

2022-12-13 Als een vrijwilliger weigert een VOG aan te vragen, kan hij of 
zij de activiteiten waarvoor de VOG is bedoeld, niet gaan 
uitvoeren. 

2022-12-13 Gedragscode lezen en ondertekenen is verplicht voor een 
beoogde coördinator/begeleider van vrijwilligerswerk met 
kwetsbaren bij IVN Olst-Wijhe. 

2022-12-13 Een coördinator van een werkgroep moet lid zijn van IVN 
Olst-Wijhe. 

 

Deze besluiten zijn genomen in verband met de nieuwe wetgeving rond 
veiligheid. 
 

5. Financiën, Begroting 2023 
 

6. Benoeming kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie 2022 bestaat uit Ine de Groot en Willem 
Denekamp. Reserve lid is Jaap Gerkes. Willem treedt af en voor hem 
moet een ander reservelid worden benoemd. 
 

We rekenen op uw deelname! 
Elly Luttikholt, voorzitter en Roos van der Burg, secretaris. 
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Verslag ALV IVN de Grutto Wijhe-Olst 
Woensdag 20 april 2022 
Aanwezig: 13 leden. Afgemeld: 18 leden. Machtiging van 6 leden. 
 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen. 
Elly opent de vergadering. Ze heet iedereen welkom op deze tweede ALV 
van dit jaar. Michiel kan niet aanwezig zijn wegens zijn werk. Zij heeft 
bericht van verhindering ontvangen van 18 overige leden. Zes leden 
hebben een machtiging afgegeven.  
 

2. Verslag Jaarvergadering van 23 maart 2022  
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, onder dankzegging aan 
Roos van der Burg. 
N.a.v. het verslag: Elly heeft met een vertegenwoordiging van IVN Raalte 
gesproken; zij zullen nog kijken wat ze voor de weidevogels in ons gebied 
kunnen doen. Bij ons wordt de werkgroep Weidevogels opgeheven. 
Over de Grutto: er zijn nog 125 leden (van de 152) die het blad de Grutto 
op papier krijgen, en 20 van de 25 donateurs. Aan hen is en wordt gemeld 
dat het ook digitaal kan: dat staat in de Grutto. 
Bert Evers vraagt hoe autonoom de vereniging is, kunnen we de statuten 
wijzigen ook zonder IVN landelijk? Nee, dat kan niet; in de huidige 
statuten is al opgenomen dat wijzigingen alleen met instemming van IVN 
landelijk kan gebeuren. 
Marth van Roij vraagt of de wijzigingen in het HHR die zij voorstelde, zijn 
meegenomen; dat is het geval. Het HHR komt op de website. 
 

3. Voorstel tot wijziging van de Statuten van de vereniging. 
Na een korte uitleg over de noodzakelijke procedure i.v.m. het quorum dat 
vorige keer niet aanwezig was, brengt de voorzitter in stemming: 

Het voorstel voor aanvaarding van de te wijzigen Statuten, zoals bij de 
vorige vergadering besproken en behandeld. 

De ALV besluit unaniem tot het aannemen van de voorgestelde nieuwe 
Statuten. Vóór: 18 inclusief 6 machtigingen. Tegen: nul. Onthouden: nul. 
 

4. Begroting 2022. 
De begroting is aangepast omdat het eco-toilet en de notariskosten hoger 
zijn dan we op het moment van de 1e ALV wisten. 
In afwijking van het vorige keer behandelde, zullen de posten voor 
excursies en folders niet worden verhoogd; de posten voor de heemtuin 
en voor organisatie worden verhoogd tot € 3000,- resp. € 1000,-. 
De kosten voor de werkgroep Amfibieën zijn meegevallen; het geld dat 
over is, kan gereserveerd worden voor (een mogelijk eenmalig) 
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onderhoud van de paddenpoel. Hanny zal daarover nog nader overleg 
voeren. 
De rest van de posten is gelijk gebleven. Het negatief resultaat is daarom 
vergroot. Daarmee wordt ons eigen vermogen verlaagd naar ongeveer 
€ 4000,- en dat is een acceptabel bedrag voor een vereniging met onze 
omzet. Het bedrag van € 4000,- is in een vergadering van 2013 als 
minimum aangemerkt. 
Misschien is er een bedrag aan de inkomstenkant te verwachten voor de 
Schone Rivieren, naast de Expeditie Schone Rivieren. Maar die bedragen 
kunnen pas volgend jaar meegerekend worden. 
 

De voorzitter brengt de nieuwe begroting 2022 in stemming. 
De nieuw voorgestelde begroting wordt met algemene stemmen 
aanvaard. Het eco-toilet kan nu worden besteld. 

 

De ALV heeft vorige keer nog niet officieel besloten om de hoogte van de 
contributies te koppelen aan de hoogte van de landelijke 
adviescontributies, totdat zij dit anders bepaalt.  De voorzitter brengt 
daarom dit voorstel in stemming.  

De ALV besluit akkoord te gaan met dit voorstel, met 17 stemmen 
voor en 1 onthouding.  

 

5. Wat verder ter tafel komt en sluiting. 
Ronald heeft een gekraagde roodstaart gezien!  
 

Wijhe, 21 april, definitief vastgesteld op 18 mei 2022. 
 

Roos van der Burg, secretaris. 
 
 

Verslag ALV IVN de Grutto Wijhe-Olst 
Woensdag 18 mei 2022, online vergadering. 
Aanwezig: 8 leden. Afgemeld: 8 leden. 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 

2. Verslag vorige vergadering: ALV 20 april 2022 
Het verslag wordt met een enkele aanvulling vastgesteld. Het zal als 
bijlage worden toegevoegd en in De Grutto worden vermeld. 
 

3. Wat verder ter tafel komt en sluiting 
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Er is verder niets aan de orde en de voorzitter sluit de vergadering om 
19.35 uur. 
 

Roos van der Burg, secretaris. 
 
 

Jaarverslag secretaris 2022 
IVN De Grutto Wijhe-Olst / IVN Olst-Wijhe 

Het jaar 2022 was wederom een jaar dat getekend werd door de 
coronapandemie, tot het einde van de landelijke maatregelen op 
23 maart. Tot 23 maart konden sommige geplande activiteiten niet 
doorgaan, en enkele activiteiten in de buitenlucht konden op beperkte 
schaal plaatsvinden. Daarbij waren o.a. activiteiten van de knotploeg. 
 

Ledenbestand, donateurs en sponsoren 
Op 31 december 2022 bestaat IVN Olst-Wijhe uit 158 leden. Er zijn dit 
jaar 21 nieuwe leden bijgekomen, en er hebben 10 leden opgezegd. Wij 
telden 37 sponsoren (nieuwe stijl); er zijn nog ca. 20 donateurs ‘oude stijl’; 
aan hen hebben wij via De Grutto gevraagd om lid te worden.  
Van de leden zijn er ongeveer veertig actief binnen één of meerdere 
werkgroepen. De overige (niet actieve) leden ondersteunden het werk van 
onze vereniging financieel. Daarnaast werd IVN De Grutto Wijhe-Olst, 
sinds 8 juli 2022 IVN Olst-Wijhe, direct en indirect ondersteund door 
adverteerders. 
 

Bestuur en bestuurlijke activiteiten 
Het bestuur van IVN De Grutto Wijhe-Olst / IVN Olst-Wijhe was in 2022 
als volgt samengesteld: Elly Luttikholt, voorzitter; Roos van der Burg, 
secretaris; Michiel Faber, penningmeester; Ronald Boerkamp, lid tot 23 
maart, per 23 maart adviseur; Ans Rijpkema, lid, ledenadministratie. 
 

Het bestuur is in 2022 zeven keer bij elkaar geweest. Er is daarnaast 
regelmatig contact geweest tussen de bestuursleden, bilateraal, via mail 
of per telefoon. Met de coördinatoren is twee keer vergaderd, op 12 
januari en op 24 augustus. Daarnaast zijn er maar liefst 3 ALV’s 
gehouden. De eerste paar vergaderingen gingen dit jaar nog 
noodgedwongen digitaal. Als voorzitter heeft Elly deelgenomen aan vier 
(live of zoom) districtsvergaderingen van Overijssel. Hierbij werd overlegd 
over gemeenschappelijke onderwerpen. Er zijn dit jaar 6 
bestuursbesluiten genomen, waarvan er 5 aan de ALV ter bekrachtiging 
zullen worden voorgelegd, namelijk: 
 

Datum Bestuursbesluiten 2022 
2022-12-13 Een VOG voor IVN Olst-Wijhe blijft na uitgifte 10 jaar geldig.  
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2022-12-13 Als een vrijwilliger een VOG aanvraagt maar niet krijgt, kan 
hij of zij de activiteiten waarvoor de VOG is bedoeld, niet 
gaan uitvoeren. 

2022-12-13 Als een vrijwilliger weigert een VOG aan te vragen, kan hij of 
zij de activiteiten waarvoor de VOG is bedoeld, niet gaan 
uitvoeren. 

2022-12-13 Gedragscode lezen en ondertekenen is verplicht voor een 
beoogde coördinator/begeleider van vrijwilligerswerk met 
kwetsbaren bij IVN Olst-Wijhe. 

2022-12-13 Een coördinator van een werkgroep moet lid zijn van IVN 
Olst-Wijhe. 

 

Ook in 2022 hebben wij weer voor sommige vergaderingen gebruik 
gemaakt van de faciliteiten van Zorgboerderij ‘t Hamel in Wijhe. Deze 
biedt dagverzorging aan ouderen. De werkgroep Landschapsonderhoud 
verzorgt als tegenprestatie het knotten van de wilgen op hun terrein.  
 

Jaarvergaderingen 2022 
Op 23 maart 2022 is de eerste Algemene Ledenvergadering van dat jaar 
gehouden. Er waren 16 leden aanwezig; 1 lid had een machtiging voor 
stemmingen afgegeven, en 4 leden hadden zich afgemeld. Zowel het jaar 
2020 als het jaar 2019 zijn in die ALV behandeld. Zie voor het verslag: De 
Grutto, 2021-2. Tijdens deze jaarvergadering zijn Ronald Boerkamp en 
Michiel Faber afgetreden. Michiel is ter plekke herkozen als 
bestuurslid/penningmeester. Ronald blijft nog een jaar actief als adviseur 
van het bestuur.  
 

In deze vergadering werden de voorstellen voor nieuwe Statuten en 
Huishoudelijk reglement (HHR) behandeld. Zij werden aangenomen, maar 
zonder het vereiste quorum. Vervolgens is daarom op 20 april een tweede 
ALV gehouden, waarin opnieuw is gestemd over de nieuwe statuten. Zij 
werden unaniem aangenomen door de 18 aanwezige leden plus 6 
afgegeven machtigingen. Ook werd een wijziging in de begroting 
voorgesteld en akkoord bevonden door de ALV. Voor deze vergadering 
waren 19 leden afgemeld.  
Tot slot kwam op 18 mei de laatste ALV van dat jaar, deze keer digitaal, 
waarin het verslag van de vorige vergadering en de vernieuwde begroting 
zijn vastgesteld en bekrachtigd door de 8 deelnemende leden.  
Deze ALV’s waren nodig vanwege de verplichting tot nieuwe statuten die 
voortvloeide uit de WBTR; daaraan hebben wij tegelijk een nieuw HHR 
gekoppeld, dat inmiddels op de website is gepubliceerd. De leden kozen 
ervoor om meteen onder een nieuwe naam verder te gaan, namelijk IVN 
Olst-Wijhe. De ALV koos er ook voor om geen donateurs meer te 
aanvaarden; men kan óf sponsor worden óf lid.  
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Ook is er een continuïteitscommissie ingesteld, en als lid zijn daarin 
benoemd Willem Blom en Dick Stellingwerf. Elk jaar wordt bij de ALV 
gecheckt of de commissieleden nog bereid zijn. 
 

Op 8 juli 2022 zijn de statuten via Notariaat Salland officieel vastgelegd. 
De benodigde instemming van IVN NL kwam binnen op 3 augustus 2022.  
 

Met het instellen van een continuïteitscommissie 
en het notarieel vastleggen van de statuten, en 
de instemming daarmee door IVN NL, is dit jaar 
het werk voortvloeiend uit de WBTR geheel 
afgerond.  

 

Werkgroepen 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de natuur 
stimuleert duurzaam handelen. Dat is, naast de heemtuin, de basis van 
(tot maart 2022) een tiental zelfstandige werkgroepen. Doelen zijn het 
landschap met de voorkomende dieren- en plantensoorten te beschermen 
en te verbeteren en de waarde van waar we mee bezig zijn te laten zien 
aan de inwoners en bezoekers van onze gemeente. De werkgroepen en 
hun leden zijn in feite de handen, oren en ogen van het IVN in Olst en 
Wijhe en zijn daarmee de spil binnen IVN Olst-Wijhe. 
De bezetting van de werkgroepen is dit jaar incompleet geweest. Er 
waren zes vacatures bij de coördinatoren. Zoals is afgesproken met de 
werkgroepen zijn de coördinatoren van de werkgroepen ook in 2022 weer 
betrokken bij de bestuursactiviteiten, hetgeen een broodnodige 
taakverlichting voor het bestuur was.  
 

Oege Verhagen is dit jaar afgetreden als coördinator van de Knotploeg, 
ofwel de werkgroep Landschapsonderhoud. Hij is feestelijk uitgeluid op 26 
maart door 26 aanwezigen, waaronder zijn opvolger Keimpe de Jong, die 
direct daarna is geïnstalleerd. Dank je wel Oege, welkom Keimpe! 
Luud Steen heeft afscheid genomen als coördinator van de werkgroep 
Weidevogels. Deze werkgroep is daarna opgeheven wegens gebrek aan 
weidevogels. Er is nog een lijntje naar de regionale 
weidevogelbeschermers. Dank je wel Luud!  
Ans Rijpkema en Lilian Bults organiseren en coördineren nu activiteiten, 
zowel voor volwassenen als voor kinderen.  
 

Milieu-educatie  
Dit jaar zijn er verschillende activiteiten geweest op het gebied van milieu-
educatie. Voor de heemtuin zijn er stukjes geschreven en gepubliceerd. 
Er zijn verschillende excursies gehouden voor belangstellenden en er zijn 
kinderactiviteiten geweest. Op het Weijtendaal is twee keer een actie 
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geweest met de natuurkoffer, en één 
keer op ‘t Hamel. De geplande lezing 
over vlinders in Salland werd aansluitend 
aan de ALV in mei gehouden. Emilio 
Metting hield daar een enthousiast 
verhaal over de veelheid aan 
vlindersoorten in Salland. Daarbij waren 
ook belangstellenden van buiten het IVN 
aanwezig. In november werd een 
boeiende lezing gehouden over de IJssel 
door Wim Eikelboom, die ruim 
40 belangstellenden trok waaronder een 
aantal niet-leden. 
 

Overleggen en opening paddenpoel 
In 2022 heeft er een formeel overleg 
plaatsgevonden met de gemeente Olst-Wijhe waarbij Elly als nieuwe 
voorzitter is geïntroduceerd. Op 25 augustus heeft de voorzitter overleg 
gehad met de gemeente over de mogelijkheden van groene(re) 
schoolpleinen in Olst-Wijhe. 
Informeel zijn er ook enkele contacten geweest. Er is overleg geweest 
met de provincie over gemeenschappelijke onderwerpen. Met SBB was er 
gegevensuitwisseling over planten.  
Met een feestelijke opening is er aandacht besteed aan het feit  

       Opening paddenpoel          © R. Boerkamp 
 

dat na vele jaren werk van IVN Olst-Wijhe in samenwerking met veel 
partijen, de paddenpoel eindelijk in gebruik kon worden genomen. Het 

 
Lezing over de IJssel  
© E. Luttikholt 
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was een geweldig festijn waarover in de Stentor een leuk artikel is 
verschenen. Veel vertegenwoordigers van sponsoren en betrokkenen 
waren erbij. Zoals in eerdere jaren is er door leden en kinderen werk van 
gemaakt om de padden naar hun nieuwe stek te transporteren – en nu 
hopen we dat ze daar blijven komen! 
 

Vrijwilligersprijs Olst-Wijhe  
De provincie Overijssel reikt ieder jaar een aantal vrijwilligersprijzen uit. 
Dit jaar werd Oege Verhagen, als voormalig coördinator van de 
werkgroep Landschapsonderhoud verrast met deze prijs, voor de vele 
jaren die deze werkgroep zich in de omtrek van Olst-Wijhe inzet door het 
knotten van wilgen en andere zaken. Van harte gefeliciteerd! Voor de hele 
knotploeg. 
 

ARBO en veiligheid 
De ARBO-wetgeving wordt momenteel geïmplementeerd, zo zijn we 
bijvoorbeeld op zoek naar een vertrouwens(contact)persoon. Ook is een 
Handboek Arbo voor de afdeling in de maak en zal er een model 
omgangsregels en een gedragscode voor activiteiten met jeugd en 
kwetsbaren voor onze afdeling intern worden besproken, voor ze in de 
ALV aan de orde komen. 
In 2022 zijn er twee incidenten geweest met lichte schade en/of 
verwonding, beide bij de werkgroep Landschapsonderhoud. De incidenten 
zijn aan het bestuur en andere direct betrokkenen gemeld. Ze zijn 
gelukkig goed afgelopen. 
 

Roos van der Burg, secretaris.  
 
 

Financieel jaarverslag 2022 en Begroting 2023 
Het Financieel jaarverslag 2022 en de Begroting 2023 liggen op de 
jaarvergadering ter inzage. Leden die vooraf deze stukken willen 
ontvangen kunnen zich, liefst via penningmeester#ivn-olst-wijhe.nl, 
melden bij de penningmeester. Ze worden dan per e-mail toegestuurd. 
 

Michiel Faber, penningmeester. 
 
 

Jaarverslag Activiteiten 2022 
Lezingen, excursies, cursussen, jeugd 

In het begin van het jaar zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan 
vanwege corona. Zo hebben we de nieuwjaarswandeling niet gemaakt.  

mailto:penningmeester@ivn-olst-wijhe.nl
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Op 19 maart was de Algemene Ledenvergadering met daarna een 
vlinderlezing door de Sallandse vlinderfotograaf Emilio Metting. 
In mei startte alles weer goed op, de verrekijkerexcursie op 15 mei trok 
ongeveer vijftien belangstellenden. Het was een boeiende en 
geanimeerde middag op ‘t Hamel. 
Het afgelopen jaar heeft Jan Klungers weer 6 keer een vogelzangexcursie 
gehouden in de Duursche Waarden. 
De slootjesdagen voor kinderen werden op zaterdag 11 juni gehouden bij 
de Soestwetering op de Boerhaar. De zon scheen, een fijne temperatuur 
en veel enthousiaste kinderen. Een groot succes voor de kinderen met 
ouders en grootouders. Er was voldoende begeleiding aanwezig en goed 
materiaal. Annet van der Veen had het tiptop georganiseerd. 
De fietstocht uitgezet door Elly Luttikholt ging door de warmte op 18 juni 
niet door. Er waren geen aanmeldingen. Op 28 juli gingen we voor de 
herkansing en was het een groot succes. Prachtig weer, Gerard 
Overmars en Lilian Bults vertelden over de omgeving Herxen, 
Windesheim en de vogelgebieden ten noorden van Wijhe. De afsluiting bij 
de Bedoening was een prachtig slotakkoord. Er waren ruim 20 
deelnemers.  
In de zomervakantie waren er drie Doedagen voor kinderen. Het was de 
eerste keer dat we dit organiseerden. Onder leiding van natuurgids 
Michiel Faber is er veel ontdekt over beestjes en planten in de Duursche 
waarden. Op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus waren er enkele 
kinderen met een ouder voor de zaterdag waren er geen aanmeldingen. 
We hebben geen stand bemenst tijdens de Diekdagen, omdat er niet 
genoeg actieve leden waren om te helpen met het bezetten van de 
kraam.  
Op zondag 11 september begeleidde Gerrit Jansen een foto-excursie bij 
de Vistrap bij Groot 
Hoenlo met een uitleg 
over het unieke van dit 
gebiedje door een 
ecoloog van het 
waterschap. Er was 
veel animo voor deze 
excursie en een 
prijswinnaar met de 
beste foto, die verrast 
werd met een bos 
bloemen van de 
Bedoening. 
We deden mee met de 
landelijke actie 

Schone rivieren opruimactie                    © E. Luttikholt 
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“Schone rivieren” op 17 september. Oege Verhagen begeleidde dit. Er 
was een mooie groep mensen en er werd ook verteld over het belang van 
schone rivieren voor ons leefklimaat.  
Op 29 oktober organiseerde IVN Overijssel met de gemeente Olst-Wijhe 
een schone rivieren dag. Een opruimactie waaraan verschillende groepen 
mensen deelnamen, zo ook IVN Olst-Wijhe. Elly Luttikholt is er in 
geslaagd veel mensen op de been te krijgen en met deze groep mensen 
is een flink aantal zakken afval verzameld. 
Op 23 november verzorgde Wim Eikelboom een lezing voor leden en 
belangstellenden over de IJssel en al zijn functies, geschiedenis en 
klimaat in het Langhuus. Er waren ruim 35 mensen. Een boeiende avond 
met een goed verteller! 
 

Lilian Bults en Ans Rijpkema. 
 
 

Jaarverslag Heemtuin 2022 
Veermans Hof IJsselflora 

In 2022 is er weer geweldig samengewerkt door zowel leden van de 
heemtuingroep als mensen die één of een paar keer per jaar een klus 
doen voor de heemtuin. Iedereen hiervoor hartelijk dank! 
 

In de winter van 2022, nog voor de heemtuin openging, zijn nieuwe 
routepalen met daarop nieuwe cijfer- en spreukenbordjes gemaakt. De 
oude routepalen waren verrot en de spreukenbordjes waren niet meer 
leesbaar. 
Op de bestuursvergadering met de werkgroepcoördinatoren erbij, begin 
januari, werd gemeld dat er geld was wat het bestuur graag wilde 
besteden aan iets blijvends. Annet opperde dat een eco-toilet voor de 
heemtuin misschien iets zou kunnen zijn. Na een bezoek aan Ecosave in 
Biddinghuizen waren drie werkgroepleden enthousiast over een mooi 
houten toiletje en werd dit voorstel met begroting aan het IVN-bestuur 
voorgelegd. Half mei werd het bouwpakket geleverd in de heemtuin en na 
twee dagen werk stond er een eco-toilet, waar dankbaar gebruik van 
gemaakt wordt. 
 

We begonnen het werkseizoen op zaterdag 12 maart door samen de 
heemtuin voorjaarsklaar te maken. NLdoet ging deze keer voor het eerst 
sinds Corona weer door. Er waren een aantal nieuwe mensen op deze 
dag aan het meehelpen, waarvan er één een vaste vrijwilliger van de 
heemtuin geworden is. 
 

Nadat we in 2021 nieuwe verharde paden gekregen hadden, kregen we 
op NLdoet de nieuwe onkruidbrander geleverd (nog van subsidie van 
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provincie en gemeente van 2021), omdat we de randjes van de paden 
moeten blijven branden.  
Arno heeft voor een nieuw ingangshek gezorgd. Henk en Wim hebben in 
de (na)zomer het dak van het infohuisje onder handen genomen. Al het 
verrotte hout is vervangen en het hele huisje is geschilderd en het dak is 
van lood voorzien. De dakpannen bleken na een schoonmaakbeurt nog 
bruikbaar. 
 

Vanaf half maart werd er op de woensdagavond wekelijks door 5-12 
personen gewerkt. Op de donderdagochtend was er een ook vast groepje 
van 5-8 personen. Dit jaar hebben we er drie nieuwe vrijwilligers 
bijgekregen, Pieter, Linda en Ria. Erg fijn! 
Twee keer (voor- en najaar) hebben we vergaderd, de rest van de 
communicatie ging per mail, WhatsApp of op de werkdagen.  
 

Het branden van de paden hoefde dit jaar niet meer zo vaak, omdat we 
nu verharde 
paden 
hadden. Leen 
van Brakel 
heeft, zoals 
elk jaar, in 
oktober de 
heemtuin 
weer 
gemaaid. 
Arno heeft 
gezorgd voor 
scherp 
gereedschap. 
Henk heeft de 
waterpomp 
weer af- en 
aangesloten. 
Francien en 

Adèle hebben de naambordjes die niet meer mooi waren overgeschilderd. 
De rest van de groep zorgde voor het wekelijks onderhoud van de perken 
en paden, zodat de tuin netjes bleef voor het publiek. 
 

Op de Landelijke Natuurwerkdagen, vrijdag 4 en zaterdag 5 november, 
werd de heemtuin weer winterklaar gemaakt, ook weer door twee ploegen 
mensen van onze eigen groep aangevuld met een paar vrijwilligers die 
aangemeld waren via de Landelijke Natuurwerkdagen.  

 
Heemtuin          © A. vd Veen 
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Tijdens deze werkdagen kwamen we erachter dat het schuurtje, dat in de 
heemtuin staat, van ons zelf was. We dachten altijd dat het schuurtje van 
buurman Herman Zwijnenberg was. Het bleek dat Jan Veerman er voor 
betaald had. Dit hebben we direct vastgelegd in een contractje. 
 

We hadden dit jaar goede opkomsten bij de rondleidingen die we 
verzorgden. Lilian Bults kwam ‘stagelopen’ om te kijken hoe wij de 
rondleidingen deden. Zij heeft in juli haar eerste rondleiding verzorgd. In 
totaal kwamen er bij drie rondleidingen 32 personen. We zijn erachter 
gekomen dat de rondleidingen meer mensen trekken, als je er iets te 
eten/proeven bij aanbiedt. 
Naast deze rondleidingen werden er ook door een school, Opwaardz uit 
Olst, en een tuingroep uit Deventer rondleidingen aangevraagd voor 
28 en 16 personen. De schoolklassen werden met opdrachten de 
heemtuin in gestuurd. De tuingroep mocht allerlei planten proeven, ruiken 
en als afsluiting een theetje maken met kruiden uit onze heemtuin. 
 
Van het subsidiegeld van de gemeente hebben we dit jaar tuinmaterialen 
aangevuld, naambordjes en gas voor de onkruidbrander aangeschaft, 
planten en zaden gekocht en materialen om het ingangshek, routepalen 
en infohuisje te kunnen vervangen/onderhouden. 
       Insectentuin Arnhem 

We bezochten begin juli 
per trein (wel zo 
duurzaam) de heemtuin in 
Arnhem Presikhaaf + 
insectentuin ter inspiratie 
voor onze eigen heemtuin. 
Onder andere over 
maaibeleid hebben we het 
één en ander opgestoken 
bij deze heemtuin. 
 

Omdat er een ‘schat’ 
verborgen is in de 
heemtuin, komen er vaak mensen via geocaching op bezoek in de 
heemtuin. Zij verbazen zich over deze mooie plek. 
Er zijn, in de 7 maanden dat de heemtuin open was, mensen uit het hele 
land in onze tuin op bezoek geweest. Vanaf maart werd er in ons 
gastenboek geschreven door mensen uit onder andere: Apeldoorn, 
Schoten (België), Den Haag, Hoorn, Weesp, Linköping (Zweden). 
Enkele uitspraken uit ons gastenboek: 
Een prachtige tuin met humor: Vrome Hoekje en Dierentuin. 
Heerlijk plekje om te onthaasten en genieten van de zon! 
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Wat leuk: tarwe/rogge/gersthoekje.  
Het gonst van de insecten en bijen. TOP! 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Jaarverslag Landschapsonderhoud 2022 
Elke tweede zaterdag van de maanden oktober tot en met maart trekt de 
werkgroep Landschapsonderhoud met circa 25 vrijwilligers langs boeren 
en particulieren om knotwilgen en knotpopulieren te onderhouden. De 
adressen waar we werken variëren ieder jaar en het streven is om 
eenmaal in de vijf jaar bij een adres langs te gaan. Door de lockdowns 
van de afgelopen jaren is achterstand opgelopen. Sommige 
landeigenaren knotten hun bomen zelf in de tussentijd, anderen zijn daar 
niet toe in staat geweest. De totale achterstand zal de komende jaren 
moeten worden ingehaald en wat de achterstand bij elke eigenaar is, is 
nog niet geheel in beeld. 
 

Na alle beperkingen mochten we voor de eerste keer weer aan de slag in 
februari 2022 bij de familie Wolfkamp-Groten aan de Kloosterstraat in 
Middel. Langs de oprijlaan staan 15 wilgen die onder handen werden 
gnomen door de enthousiaste vrijwilligers die blij waren weer eens te 
mogen knotten. De klus werd geklaard, terwijl tijdens het werken de 
eigenaar met zijn tractor rondreed in de aanpalende paardenweide om 

gestapelde 
takken weg te 
halen.  
Een mooie 
ochtend met 
kou en zon. 
Helaas brak 
een tak af 
waar een van 
de knotters 
zich aan 
vasthield bij 
het terug 
stappen uit de 
knot op zijn 
ladder: hij viel 
van 2,5 meter 
ruggelings in 
het gras en 

 
Wilgen knotten           © W. Blom 
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kneusde of brak zijn ribben, een röntgenfoto werd er niet van gemaakt, 
maar het ongeval werd wel geregistreerd. Ondanks grote voorzichtigheid 
kan zoiets blijkbaar gebeuren en alhoewel altijd op voorhand wordt 
gewezen op de gevaren blijkt een ongeluk in een klein hoekje te zitten. 
Desalniettemin kon de dag, uit de wind en in het zonnetje, worden 
afgesloten met een lunch met soep en broodjes, verzorgd door de 
landeigenaar. 
 

Op een zonovergoten zaterdag in maart ging de ploeg achter de IJsseldijk 
aan het werk bij de familie Van der Streek in Herxen. Op het perceel 
staan 37 wilgen die we te lijf zijn gegaan. Het leek wel lente! Maar dat 
mag ook wel in maart. Een bijzondere maand, omdat Oege afzwaaide als 
coördinator na die taak bijna tien jaar te hebben vervuld. Bij een afscheid 
hoort een goede dankspeech, die werd uitgesproken door Willem E, en 
een cadeaubon namens alle Knotters én, op Oeges verzoek, werd het 
knotlied gezongen, begeleid op accordeon door Willem B.  
 

In het najaar werd het coördinatorschap overgedragen van Oege 
Verhagen naar Keimpe de Jong. Oege heeft de rol van coördinator met 
verve 10 jaar vervuld. Alhoewel Oege al was afgezwaaid, werd in 
november via hem aan de hele werkgroep 
Landschapsonderhoud IVN Olst-Wijhe de groene 
Overijsselse Vrijwilligersprijs 2022 uitgereikt 
vanwege hun jarenlange goede functioneren.  
 
In het nieuwe knotseizoen werkten we in oktober en 
in november bij de familie Kolk aan de Kappeweg in 
Wijhe. Op het ruime perceel staan 50 wilgen, te 
veel om in één dag af te krijgen en zelfs in twee 
werkdagen waren nog niet alle wilgen geknot. Maar dit kwam niet alleen 
door tijdgebrek, maar ook door het inzicht van de groep dat het beter is 
om niet alle wilgen gelijk te knotten maar om en om, zodat er wilgen met 
takken overblijven waar de fauna zich in kan nestelen: er is geen kaalslag 
en insecten en vogels kunnen zich vestigen in de overgebleven bomen. 
 
Voor de maand december werd een nieuw knotadres ontdekt: de 
Gravenweg 2b. Na inspectie van Keimpe is Willem Blom voor een tweede 
inspectie langsgegaan. Beiden waren enthousiast over de karakteristieke 
wilgen die al 10 tot 20 jaar niet onder handen waren genomen. Een ronde 
langs de bomen bracht de term ‘bovenbeen dikke takken’ naar boven. 
Maar eenmaal tijdens de klus bleken de takken, wanneer je er met je 
neus bovenop zit, eerder tweemaal ‘bovenbeen’ dik. Een klus die vraagt 
om rustig doorzagen, goed opletten en elkaar tijdig waarschuwen. Het 
werk kwam na de eerste dag lang niet klaar, want zoals ingeschat, 
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rekenden we op twee werkdagen. Wel kwam er zoveel dik hout van de 
bomen af dat enkele werkgroepleden in de dagen erna naar de eigenaar 
zijn gegaan om stammen op te halen voor eigen gebruik in de kachel.  
In een verbouwde, lekker verwarmde hooischuur was er als afsluiting 
weer een goede lunch met broodjes en soep. Willem B had zijn trekzak 
mee en liefhebbers bleven na om het Knotlied en andere liederen te 
zingen.  
 
De dank is groot voor het prettige samenwerken met Alwin, Anne, Annet, 
Beike, Coen, Cor, Dick, Elly, Ferry, Fidaa, Gerard O, Gerard U, Haayo, 
Hans, Henk, Henri, Ineke, Jack, Janet, Jetze, Mahmut, Matthijs, Mirjam, 
Peter, Raif, René, René, Rianne, Roland, Siemen, Thijs, Ties, Ton en 
3 Willems.  
Speciale dank aan Willem Blom die maandelijks de materialen regelt en 
vice versa vervoert tussen Landschap Overijssel en werklocatie. Ook 
dank aan Gerard Overmars voor het schoonmaken van alle 
gereedschappen, het inpakken van de aanhanger, het opladen van de 
ladders en het aantrekken van de spanbanden! 
 
Oege Verhagen en Keimpe de Jong. 
 
 

Jaarverslag Wilde planten 2022 
In 2018 heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) contact 
gezocht met het IVN Olst-Wijhe in verband met ingrijpende 
werkzaamheden aan de IJsseldijk tussen Kampen en de Haere. Margriet 
Heuvelink heeft Leonieke Kruit gevraagd om mee te doen aan overleggen 
met het waterschap. De IJsseldijk heeft binnen de gemeente Olst-Wijhe 
een bijzonder waardevolle vegetatie. Om deze zoveel mogelijk te kunnen 
behouden is er regelmatig overleg ontstaan tussen IVN en WDOD. 
Daarop is een groepje geïnteresseerden begonnen met 
planteninventarisatie van de IJsseldijk. 
Hieruit is de plantenwerkgroep Olst-Wijhe ontstaan. De eerste twee jaar, 
2018 en 2019 werd de gehele dijk tussen Windesheim en de Haere bij 
Deventer vlak dekkend aan beide zijden geïnventariseerd.  
Het jaar daarop, 2020, werd de werkgroep door Staatsbosbeheer 
gevraagd om een SNL-kartering (=Subsidie Natuur en Landschap) te 
doen in de Duursche waarden. Hierbij gaat het om een vastgestelde 
soortenlijst van planten, die aanwezig moeten zijn om in aanmerking te 
kunnen komen voor deze subsidie. Hetzelfde gebeurde in 2021 in de 
Wijhese Buitenwaarden. In principe gingen de leden elke vrijdagochtend 
op pad voor inventarisaties. De waarnemingen werden opgeslagen met 
een mobiel in het programma Obsmapp en daarna in het programma 
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Waarneming.nl. Staatsbosbeheer kon de gegevens van Waarneming.nl 
halen, zodat ze nu in het NDFF (Nationale databank Flora en Fauna) 
staan. 
Afgelopen jaar, 2022, kreeg de plantenwerkgroep contact met een 
afdeling van WDOD, die o.a. gaat over de waterbergingen. Deze worden 
aangelegd voor de waterveiligheid. De door ons geïnventariseerde 
waterbergingen liggen in een gebied ten noordoosten van Raalte, dat de 
Raarhoek wordt genoemd. Langs de Vloedgraven zijn enkele percelen 
door het waterschap afgegraven om water te kunnen opvangen. Zo 
ontstaan tegelijkertijd schrale, vochtige gebiedjes, waar allerlei soorten 
zich kunnen vestigen die grotendeels zijn verdwenen. Het waterschap 
beheert deze terreinen. Ze worden regelmatig gemaaid, om te voorkomen 
dat ze dichtgroeien met riet of houtige opslag. Aan de ene kant blijft zo de 
capaciteit bestaan om water te kunnen opvangen, tegelijk is dit het 
behoud van veel soorten, die de concurrentie met riet en/of houtige 
opslag niet aankunnen en dus snel zouden verdwijnen zonder dit beheer. 
Door de depositie van stikstof en andere meststoffen in de atmosfeer 
verloopt dit proces al jarenlang steeds sneller. Het waterschap is zeer 
geïnteresseerd in de inventarisaties en staat open voor ideeën wat betreft 

beheer. Enkele soorten die in 
de waterbergingen zijn 
gevonden, zijn: 
rietorchis,  
grote ratelaar, 
geelhartje, 
sterzegge, 
vleeskleurige orchis, 
stijve ogentroost. 
 

De soorten zijn op te zoeken 
op de site van FLORON, met 
afbeelding en 
verspreidingskaart. 
 

Verder zijn de bermen van de 
Lierderholthuisweg geïnventariseerd. De gegevens worden opgestuurd 
naar de gemeente die deze kan gebruiken voor het beheer. De bermen 
van deze weg zijn bepaald geen geliefde wandelpaden. Vanuit de auto of 
de fiets is niet veel van de vegetatie te zien. Toch bleek het aantal soorten 
groter dan verwacht, daaronder zelfs enkele bijzondere soorten en zelfs 
soorten van de Rode lijst. Door de aanwezigheid van de bomenrijen 
(voornamelijk zomereik) blijven de bermen schraal ondanks dat de 
gemeente een beheer heeft, dat bepaald niet gunstig is voor de vegetatie. 
Weliswaar worden de bermen gemaaid, maar het maaisel wordt niet 

 
Stijve ogentroost           © L. Kruit 
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afgevoerd. Het maaisel verteert op de berm en komt als bemesting 
bovenop de toch al té voedselrijke depositie van meststoffen, die niet 
alleen in natuurgebieden valt, hoewel de nieuwsberichten dit lijken te 
zeggen. En té regelmatig worden de bermen afgeschraapt met zeer grof 
materieel. De bijzondere soorten die gevonden zijn, komen daarom in 
zeer kleine aantallen voor en krijgen nauwelijks de kans zich te 
verspreiden. Op sommige plaatsen ziet de berm er na deze grove 
behandeling uit alsof geprobeerd is de vegetatie geheel uit te roeien.  
Er zijn 70 soorten gekarteerd. Dit is een selectie van bijzondere soorten. 
Gevonden zijn o.a.:  
bochtige klaver, 
kruisbladwalstro, 
vijfdelig kaasjeskruid, 
vierzadige wikke, 
hemelsleutel, 
mannetjesereprijs. 
 

Ook zijn enkele 
soorten waterplanten 
uit de wetering 
genoteerd. Daar werd 
een zeer zeldzame 
soort, namelijk rossig 
fonteinkruid, 
gevonden. 
 

De plantenwerkgroep 
bestaat nu uit zes 
personen: Eefke, Piet, 
Frans, Sander, Berty en Leonieke. Er wordt niet alleen geïnventariseerd, 
we besteden uiteraard veel tijd aan uitleg over de herkenning en het op 
naam brengen van gevonden soorten. Daarom kunnen ook 
geïnteresseerden meedoen, die nog niet zelfstandig kunnen 
inventariseren. In principe kijken we naar alle plantensoorten, niet 
uitsluitend naar bijzonderheden. 
Komend jaar zullen we in ieder geval verder gaan met de inventarisatie 
van de bermen. Daarnaast zijn er wellicht nieuwe ideeën of kunnen we 
voor het waterschap of voor een natuurbeschermingsorganisatie een 
gebiedsinventarisatie uitvoeren. Bovendien kunnen we samen met de 
werkgroep van FLORON een km-hok inventariseren.  
Wie geïnteresseerd is kan voor meer informatie contact opnemen via  
06–21491383 of planten#ivn-olst-wijhe met 
 

Leonieke Kruit. 

 
Vijfdelig kaasjeskruit          © L. Kruit 
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Jaarverslag De Grutto 2022  
In 2022 zijn er weer 4 nummers van de Grutto op 
papier verschenen en op onze site geplaatst. 
 

Kijkend naar het aantal gedrukte boekjes plus het 
aantal Grutto’s per mail, dan hebben in 2022 ca 215 
adressen de Grutto gekregen. In 2021 waren dat ruim 
200 adressen en dat zijn er weer net zoveel als in 2020. 
Dankzij de mensen die kopij aanleverden is de omvang en inhoud van de 
nummers goed op peil gebleven.  
 

Mede naar aanleiding van een opmerking in de ledenvergadering van 
maart 2019 en om papier, milieu en kosten te (be)sparen, had het bestuur 
de leden en donateurs opgeroepen om over te stappen op de digitale 
Grutto. Sindsdien ontvangen alle adverteerders, sponsors en andere 
contacten van onze IVN-afdeling de Grutto digitaal. In december 2021 
ontvingen 32 leden en donateurs de Grutto digitaal. Dit aantal is 
afgelopen jaar langzaam gestegen. Eind 2022 waren dat er namelijk 47.  
Uiteraard kan aanmelden hiervoor nog steeds via redactie#ivn-olst-
wijhe.nl of rechtstreeks naar de ledenadministratie ans#ivn-olst-wijhe.nl. 
 

In 2022 hadden we dezelfde adverteerders als in 2021. Er zijn dus nog 
11 betalende adverteerders.  
De ploeg gruttobezorgers bestaat nu uit 11 mensen. Omdat er in 
Boerhaar te weinig bezorgadressen zijn overgebleven wil ik Annet van der 
Veen bedanken voor het vele jaren bezorgen van de Grutto, eerst in 
Wijhe-dorp en sinds haar verhuizing in Boerhaar. 
 

Graag wil ik allen die op de een of andere manier bijdragen aan de Grutto 
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. 
 

En tot slot: opmerkingen, suggesties en ideeën voor en over het blad én 
kopij - heel graag met foto’s - zijn zeer welkom! Stuur maar op naar 
redactie#ivn-wijhe-olst.nl ! 
 

Marth van Roij. 
 
 

Jaarverslag Roofvogels 2022 
Over de werkgroep Roofvogels is te melden dat verschillende vrijwilligers 
op pad zijn geweest, maar helaas was er ook in 2022 geen coördinator. 
Ik ben naarstig op zoek geweest naar een coördinator voor de werkgroep. 
En had een gesprek met 2 mogelijk geïnteresseerden. Een ervan heeft 

mailto:redactie@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:redactie@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
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gekozen voor een andere taak binnen IVN Olst-Wijhe waar we ook heel 
blij mee zijn, de ander heeft niets meer laten horen.  
Gelukkig nam Ron Gravendeel begin januari 2023 contact met mij op voor 
een gesprek over het coördinatorschap. Na het gesprek besloot hij om 
coördinator te worden van de werkgroep roofvogels! Ron heeft van jongs 
af aan al belangstelling voor roofvogels en heeft veel kennis ontwikkeld 
hierover. Ron van harte welkom bij IVN Olst-Wijhe! 
 

Elly Luttikholt. 
 
 

Jaarverslag Torenvalken 2022 
De werkgroep bestaat uit 3 actieve leden. 
Deze zijn afgelopen jaar weer een aantal dagen het veld in geweest om 
de stand van de torenvalken in beeld te brengen. 
Met onderstaand resultaat. 
In 2022 zijn er 23 kasten beoordeeld. 
1 nieuwe kast is opgehangen in de omgeving van Olst. 
 

Totaal zijn er in 6 kasten broedsels aangetroffen, met totaal 28 eieren. 
Totaal aantal getelde kuikens bedroeg 22.  
1 nest waar 4 eieren in zaten was geheel leeggeroofd. 
Legsels waren dit jaar een paar weken later dan gebruikelijk. Door 
weersomstandigheden? 
 

Gegevens over legsels en kuikens zijn doorgegeven aan SOVON.  
In oktober zijn de gebruikte kasten weer schoon- en klaargemaakt voor 
het nieuwe broedseizoen. 
 

Kortom we zijn weer klaar voor 2023!  
 

Theo van der Linden. 
 
 

Jaarverslag Uilen 2022 
Het jaar 2022 was voor de kerk- en steenuilen een bijzonder jaar ten 
aanzien van de resultaten. 
Voor de duidelijkheid worden de resultaten van kasten in Welsum voor de 
steenuilen en de kerkuilen apart vermeld omdat we daar pas vanaf 2021 
de controles uitvoeren. 
 

Steenuilen 

De eerste controle bij de steenuilen is gestart in de laatste week van april. 
In totaal hadden we 54 broedsels. Dat is voor ons gebied (gemeente Olst-
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Wijhe) het hoogste aantal dat we ooit hebben vastgesteld. Het zijn 
10 broedsels meer dan in 2021. Het stemde ons zeer hoopvol. 
Tijdens de eerste controle zijn 156 eieren geteld en 23 jongen. Als alle 
eieren zouden zijn uitgekomen en alle jongen groot waren geworden, 
hadden er 179 jonge steenuilen kunnen worden geringd.  
In de kasten troffen we 29 vrouwtjes aan met een ring en 10 vrouwtjes en 
1 man zonder ring. Die zijn door de ringster Anne Buijtenhek netjes van 
een ring voorzien. 
 

Bij de tweede controle telden we nog maar 41 broedsels wat betekent dat 
er 13 broedsels waren mislukt. Er waren toen nog 43 eieren, 102 jongen 
en 19 vrouwtjes in de kasten aanwezig. 
Bij de laatste controle is vastgesteld dat er helaas nòg eens tien broedsels 
mislukt waren. 
 

De controle in Welsum leverde 3 broedsels op met 6 jongen. Het vreemde 
wat zich daar voordeed, was een broedsel waar de ouders pas in juni aan 
begonnen. Normaal beginnen steenuilen half of eind april eieren te 
leggen. Dit laatste broedsel had 3 eieren; helaas zijn ook die eieren niet 
uitgekomen. 
 

Totaal zijn er 87 jongen uitgevlogen en daarvan zijn er 77 geringd. 
Daarnaast zijn er 20 volwassen steenuilen geringd. Het leek een mooi 
steenuilen jaar te worden gezien het aantal gestarte broedsels. Het 
eindresultaat in Olst-Wijhe “aan deze kant van de IJssel” valt enorm tegen 
vooral als je dat afzet tegen de voorgaande jaren. Zie tabel: 
 

Steenuilen  
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Broedsels 37 38 41 43 39 37 26 0 42 54 

Aantal 
kasten 

92 102 108 108 109 109 120 127 127 134 

Eieren 125 154 159 175 146 161 146 0 156 179 

Jongen 64 124 92 127 115 119 117 0 99 102 

Geringd 61 117 89 127 99 94 112 0 77 72 

Uitgevlogen 55 117 85 123 99 107 112 0 77 82 

Mislukte 
broedsels 

3 0 0 4 7 3 2 0 18 23 

Ouders 
geringd 

1 0 16 11 4 0 11 0 8 20 
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Steenuilen 
Welsum 2

0
2
1
 

2
0
2
2
 

Aantal kasten 6 6 

Broedsels 3 3 

Eieren 10 9 

Jongen 6 6 

Geringd 6 6 

Uitgevlogen 6 6 

Mislukte 
broedsels 

1 1 

Ouders geringd 1 1 

 
         Steenuil  © C. Uri 
 

Kerkuilen 

De resultaten bij de kerkuilen waren op zijn zachtst gezegd zeer 
frustrerend. Bij de eerste controle hadden we slechts 7 broedsels, 
waarvan er een is mislukt. In Welsum is geen enkel broedsel van de 
kerkuilen waargenomen. 
Bij de eerste controle troffen we 26 eieren aan. Bij de tweede controle 
bleek bij een broedsel de kast verlaten, er lagen 5 eieren in. In een kast 
was slechts één ei gelegd; daar is nog wel een jong uitgekomen. Het jong 
is wel geringd, maar de conditie was matig tot slecht. Je zou verwachten 
dat het een erg gezond jong zou zijn omdat al het voedsel dat wordt 
aangebracht alleen voor hem/haar is. 
Als je de tabel bekijkt kun je lezen dat we van 2016 tot en met 2021 
jaarlijks meer dan 20 broedsels hadden. Ook het aantal eieren was in die 
jaren wel 3, 4 of 5 x zo hoog als in 2022. In 2020 hebben we vanwege 
corona geen controles uitgevoerd. Vandaar de vraagtekens en de nullen. 
 

Kerkuilen 
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Aantal 
kasten 

92 102 108 108 109 109 120 127 127 134 

Broedsels 11 15 15 26 29 22 26 0 20 7 

Eieren 52 127 58 93 123 91 146 0 95 26 

Jongen 34 113 48 93 104 77 117 0 71 19 

Geringd 30 104 42 93 101 60 112 0 71 12 

Uitgevlogen 29 104 42 95 101 77 117 0 71 18 
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Kerkuilen 
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Mislukte 
broedsels 

0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 

Ouders 
geringd 

1 0 16 2 4 0 5 0 10 20 

 

Kerkuilen 
Welsum 2

0
2
1
 

2
0
2
2
 

Broedsels 3 0 

Aantal kasten 15 0 

Eieren 10 0 

Jongen 10 0 

Geringd 10 0 

Uitgevlogen 10 0 

Mislukte 
broedsels 

0 0 

Ouders geringd 0 0 

 
 Kerkuil  © J. van Dijk 

 
In 2021 was er ook al een flinke teruggang te zien. We kunnen spreken 
van een uitzonderlijke terugval vooral bij de kerkuilen. We vragen ons 
uiteraard af wat er aan de hand is.  
Zeer aannemelijk is dat er een groot gebrek aan voedsel was. We denken 
daarbij vooral aan een gebrek aan muizen. Het aantal legsels en het 
aantal eieren van uilen is zeer afhankelijk van het voedselaanbod. In het 
jaar 2019 waren er ontzettend veel muizen. 
Ik kan me nog herinneren dat in dat jaar veel dode muizen op fietspaden 
lagen en je vond dode muizen op straat in de buurt. Waarschijnlijk waren 
die door katten gevangen en niet opgegeten. Dat zijn indicatoren dat er 
veel muizen zijn. 
We weten dat muizen een ecosysteem hebben met een cyclus van 4 
jaren. In de praktijk betekent het dat aan het begin van de cyclus weinig 
muizen zijn. In het 2e en 3e jaar breidt de muizenstand zich uit. In het 3e 
of 4e jaar stort de populatie enorm in, ongeveer naar het niveau van het 
eerste jaar van de cyclus. Het niveau is sterk afhankelijk van de 
omstandigheden zoals het weer. 
 

We hebben wel een idee wat van invloed kan zijn op een lage 
muizenpopulatie. 
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In de maanden februari en maart is er heel veel water gevallen. Ik kan me 
nog herinneren dat ik met mijn vrouw aan het fietsen was, en dat ik tegen 
haar zei: “Dit is niet best voor de muizen, al die ondergelopen weilanden. 
Er zullen vast een heleboel muizen verdronken zijn.” 
In 2019 waren er veel muizen, dat was dus waarschijnlijk het topjaar in de 
cyclus. Zo is het goed verklaarbaar, dat 2022 het daljaar was in de cyclus. 
De combinatie van het daljaar in de cyclus en de extra verdronken muizen 
in het voorjaar zouden een tekort aan voedsel kunnen verklaren. 
Je zult je afvragen waarom is het verval minder bij de steenuilen. Dat 
heeft te maken met het verschil in voedselpalet van de steenuil en de 
kerkuil. Het palet van de steenuilen is veel groter dan dat van de 
kerkuilen. Steenuilen eten naast muizen ook regenwormen. Ze zijn gek op 
meikevers en pakken ook wel eens een kikker. Tijdens de controles 
komen we ook vaak resten van merels, spreeuwen en andere kleine 
vogels tegen. Het voedselpalet van de kerkuilen bestaat voor 95% uit 
muizen. Ook jonge ratten staan op het menu.  
 

Wat ook van invloed is op de 
resultaten is predatie door 
marterachtigen. Dit komt het 
meeste voor bij de 
steenuilenkasten. Bij de 
kerkuilen hebben we geen 
predatiegevallen 
vastgesteld. Soms is het 
moeilijk om vast te stellen of 
een kast is gepredeerd. In 
een aantal gevallen troffen 
we marteruitwerpselen aan. 
Enkele kasthouders hebben 
een camera in of bij een kast 
staan zowel bij de steenuilen 
als bij de kerkuilen. Bij één 
kast weten we zeker dat er 
predatie is geweest. De kasthouder had tegenover de ingang van de kast 
een camera in de kast geplaatst, waarmee hij filmpjes maakt om de 
voortgang van het broedsel te kunnen zien. Op een nacht komt er een 
steenmarter op bezoek. Er is een luid gekrijs. Het mannetje waarschuwt 
het vrouwtje voor gevaar. Ze kan de kast net op tijd verlaten. Het filmpje 
laat duidelijk zien hoe de steenmarter zich door de openingen en sluis van 
de kast wringt. Het is bijna niet voor te stellen dat hij zich draait in een 
ruimte van 11 cm breed 18 cm hoog en 8 cm diep. Gekscherend zeggen 
we wel eens dat de steenmarter ruggenwervels van elastiek moet 
hebben. Helaas zijn de vier eieren, die op uitkomen stonden, door de 

 
Steenuilenkast   © H. de Jonge 
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steenmarter verorbert. Vier dagen later kreeg ik opnieuw een filmpje: het 
mannetje en vrouwtje zaten weer in de kast! 
 

De resultaten van de werkgroepen door het land heen worden verzameld 
door de landelijke Stichting Stone voor de steenuilen en Stichting 
Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN) voor de kerkuilen.  
In het voorjaar van 2023 worden die gegevens gepubliceerd. 
Wij hopen, dat we begin 2024 een positiever verslag kunnen schrijven! 
 

Hans de Jonge. 
 
 

Jaarverslag Vogels 2022  
Vogelwaarnemingen 2022  

Afgelopen jaar zijn er naar verhouding door omstandigheden minder 
waarnemingen binnen gekomen van de leden die regelmatig 
waarnemingen doorgaven. Hopelijk wordt het in 2023 weer meer. 
Een erg leuke waarneming was de waarneming van de ransuilen, meestal 
7 stuks, in de treurwilg tegenover de hoofdingang van het Weijtendaal.  
Ze zitten er alweer vanaf kerst 2022. 
De grote, middelste, kleine, zwarte en groene specht zijn her en der 
gezien. Groepen koperwieken en kramsvogels zijn, met name in de 
Buitenwaarden Wijhe gesignaleerd. In een tuin is een pimpelmees gezien 
die een deel van het achterkopje miste zie foto Grutto 2022-1. Een 
roodhalsfuut werd incidenteel gezien o.a. in Fortmond. De Chinese 
knobbelzwaan is voor het 3e jaar op rij gesignaleerd. Een nest raven 
verbleef langere tijd op een hoogspanningsmast aan de Hamelweg. 
Verder wil ik hier noemen: witgatje, zeearend, bonte vliegenvanger, 
braamsluiper, gekraagde roodstaart, glanskop, grote gele kwikstaart, 
koereiger, een Pontische meeuw, de roodborsttapuit, een kleine karekiet, 
een taigaboomkruiper, een veldleeuwerik, 2 groenpootruiters, de 
holenduif en de rode wouw. De rode wouw lijkt iets vaker waargenomen 
te worden. De blauwe kiekendief, en de casarcas waren ook regelmatiger 
te zien o.a. in de Buitenwaarden Wijhe, en de kleine plevier bij de 
Noordmanshoek. De patrijs is toch nog op verschillende plekken 
waargenomen. 
Op 2 verschillende plekken is een grote groep van duizenden spreeuwen 
gezien. Het was erg indrukwekkend om te zien. 
 

Afgelopen jaar heeft Kees Bleijenberg een programma gemaakt dat alle 
vogelwaarnemingen controleert, groepeert en sorteert en er daarna 
opgemaakte tekst voor in het blad van maakt. Dit scheelt een hoop werk 
en er is minder kans op fouten. 
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W 

Weet u nog waarom u bepaalde medicijnen slikt? 
Hebt u nog overzicht over uw medicijngebruik? 

Wij vogelen dit graag voor u uit. 
 

Alphega apotheek Wijhe,  
voor al uw vragen over uw medicijnen! 

 

Apotheek Wijhe   Raadhuisplein 2-1, 8131 BN Wijhe 

Info#apotheekwijhe.nl 
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Bedankt voor alle meldingen! Ik hoop dat het begrijpelijk is, dat ik niet alle 
(meer gewone) waarnemingen opneem. Als meer mensen bijzondere 
waarnemingen doorgeven, is dat erg fijn. Je kunt ze mailen naar 
vogelwaarnemingen#ivn-olst-wijhe.nl. 
 

Elly Luttikholt. 
 
 

 
 

Model omgangsregels IVN Olst-Wijhe 
IVN Olst-Wijhe staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, 
gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij 
centrale begrippen. Dit vormt de basis voor de omgangsregels, zoals we 
die binnen onze IVN-afdeling hanteren. 
 
Omgangregels 
 

1. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging, 
discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
machtsmisbruik. 
Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of 
verbale uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, 
seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen 
- mondeling of schriftelijk - worden als ongewenst gedrag beschouwd. 
 

2. Ongewenst gedrag wordt binnen IVN Olst-Wijhe niet getolereerd. Dit 
geldt voor IVN-vrijwilligers en voor deelnemers aan IVN-activiteiten. 
Hierbij gelden dezelfde normen en waarden die binnen de Nederlandse 
samenleving als ‘normaal’ worden beschouwd. Alle betrokkenen worden 
geacht elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en te 
behandelen. 
 

3. De IVN-vrijwilliger accepteert geen ongewenst gedrag van deelnemers 
of collega-vrijwilligers en neemt zelf geen initiatief tot ongewenst gedrag 

mailto:vogelwaarnemingen@ivn-olst-wijhe.nl
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naar anderen. 
 

4. Iedere IVN-vrijwilliger heeft het recht om deelnemers die zich schuldig 
(lijken te) maken aan ongewenst gedrag onmiddellijk te melden bij de 
coördinator/begeleider met het verzoek deze persoon uit te sluiten van 
verdere deelname aan de betreffende IVN-activiteit.  
 

5. Het bestuur is gerechtigd om een IVN-vrijwilliger wegens ongewenst 
gedrag te royeren als lid. Zo kan het bestuur ook iemand die aan een IVN-
activiteit deelneemt uitsluiten van verdere deelname indien hij of zij zich 
schuldig maakt aan ongewenst gedrag tegenover IVN-vrijwilligers of 
andere deelnemers. 
 

7. In geval van ongewenst gedrag, kan de IVN-vrijwilliger, of de 
deelnemer van een IVN-activiteit - als slachtoffer (c.q. ouder/verzorger) of 
getuige - daarvan melding maken bij een van de bestuursleden van IVN 
Olst-Wijhe. 
 

7. In ernstige gevallen wordt in overleg met het slachtoffer 
melding/aangifte gedaan bij de politie. 
 

8. In overleg met het slachtoffer neemt het bestuur gepaste maatregelen. 
Dit kan in de vorm van een gesprek, waarschuwing, berisping, royement 
of ontzegging van toegang. 
 

9. Het slachtoffer en de melder worden geïnformeerd over de wijze 
waarop de melding of klacht is afgehandeld door het bestuur. 
 

10. Het bestuur draagt er zorg voor dat IVN-vrijwilligers de inhoud van 
deze omgangsregels kennen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat 
deelnemers aan IVN-activiteiten van deze regels kennis kunnen nemen. 
 

11. Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de zes jaar worden 
deze regels geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld. 
 

Roos van der Burg, secretaris. 
 
 

Concept Gedragscode  
Gedragscode voor omgang met minderjarigen IVN Olst-Wijhe 

vast te stellen in de ALV 2023 

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdige deelnemers 
zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost 
zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer 
een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover 
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kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen 
en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen 
is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Er 
is echter wel één heel duidelijke grens, namelijk dat seksuele contacten 
en handelingen tussen begeleiders en jeugdige deelnemers absoluut niet 
toelaatbaar zijn. Ook in het wetboek van strafrecht is iedere seksuele 
toenadering naar jeugdigen onder de 16 jaar strafbaar gesteld. 
Daarom hebben wij als afdeling voor de vrijwilligers die activiteiten voor 
kinderen en jeugdigen begeleiden onderstaande gedragscode opgesteld. 
 
Wanneer je bij IVN als vrijwilliger activiteiten met jeugd of kwetsbaren 
begeleidt, vragen wij je deze gedragscode te lezen en te ondertekenen. 
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de 
gedragscode in zult handelen. 
 
Gedragscode 

1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen ieder 
kind zich veilig en gerespecteerd voelt. 
2. De begeleider onthoudt zich ervan kinderen te bejegenen op een wijze 
die hen in hun waardigheid aantast. 
3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de 
deelnemers dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt geen 
kinderen thuis. 
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel gedrag ten 
opzichte van de deelnemers. Seksuele handelingen, contacten en relaties 
tussen begeleider en kinderen zijn onder geen beding geoorloofd. 
5. De begeleider mag de kinderen niet op zodanige wijze aanraken dat 
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 
aard ervaren kan worden. 
6. De begeleider heeft de plicht de deelnemers naar vermogen te 
beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel 
gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die 
bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd. 
7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is 
met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel gedrag is men 
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur 
aangewezen personen. 
8. In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen is het de verantwoordelijkheid 
van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo 
nodig daarover in contact te treden met de werkgroepcoördinator of de 
vertrouwenspersoon van de afdeling. 
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Vrijwilliger 
Naam : 
 
 
Handtekening 
 
 

Bestuurslid 
Naam : 
 
 
Handtekening 

Plaats 
 
 

Datum 

 
Een toelichting is te vinden op ivn.nl/afdeling/olst-wijhe. 
 
Wanneer een vrijwilliger of medewerker wordt verdacht van seksueel 
misbruik zal de lokale of landelijke vertrouwenscommissie altijd melding 
doen bij de politie.  
Deze gedragscode is toegespitst op de omgang met minderjarigen, maar 
de gedragscode geldt evenzeer voor omgang met andere (kwetsbare) 
personen. 
 
 

Toelichting op de gedragscode 

Wat betekent de gedragscode nu concreet voor de vrijwillige begeleider 
van kinderen en andere (kwetsbare) personen? 
1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het 
kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Het kind moet worden 
gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk 
worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, 
leeftijd of lichamelijke kenmerken. Dat betekent dat het kind zich zowel 
tijdens de activiteiten, maar ook daarbuiten – bijvoorbeeld in een IVN-
gebouw – veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich – 
letterlijk – vrij kan bewegen. 
 

2. De begeleider onthoudt zich ervan het kind te bejegenen op een wijze 
die het kind in zijn waardigheid aantast. Dit betekent dat je een kind nooit 
op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. Je onthoudt 
je van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende/getinte 
opmerkingen of gedragingen. Dit geldt tijdens werktijd, maar ook 
daarbuiten, tijdens alle activiteiten die door of namens IVN worden 
georganiseerd. 
 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het kind dan 
nodig. De begeleider ontvangt geen kinderen thuis. In het vrijwilligerswerk 



 
 

45 

komt het veel voor dat men kinderen ook kent vanuit sociale contacten. 
Maar de begeleider is binnen de afdeling altijd de verantwoordelijke. 
Binnen de afdeling gaat het niet om vriendschap of andere sociale 
relaties, maar om de relatie begeleider – het kind. Het is belangrijk dat de 
begeleider zich bewust is van zijn positie die ook buiten de afdeling door 
kan spelen. Het gaat erom dat de begeleider gepaste afstand houdt en 
niet verder doordringt in het privé-leven van het kind dan nodig is voor het 
gezamenlijke gestelde doel (activiteit) van de afdeling. Bijvoorbeeld: het 
onnodig vragen stellen over het privé-leven, persoonlijke afspraakjes 
maken, contact opnemen met een kind buiten de activiteiten van de 
afdeling om, enzovoort. Een en ander dient dus achterwege te blijven. 
 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en 
misbruik van het kind: alle seksuele handelingen, contacten en relaties 
tussen de begeleider en het kind zijn onder geen beding geoorloofd en 
worden beschouwd als seksueel misbruik. De begeleider mag zijn/haar 
positie en relatie nooit gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte die in 
strijd zijn met zijn/haar verantwoordelijkheid, of die grenzen van de relatie 
overschrijden. 
Hierbij wordt gedacht aan: 

• een seksueel of erotisch geladen sfeer scheppen; 

• seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals grof 
taalgebruik of schuine moppen; 

• het stellen van vragen over seks, bijvoorbeeld over masturbatie, 
frequentie en vormen van vrijen; 

• het kind op een niet-functionele wijze bekijken en aanraken 
waarbij de ogen of handen zijn gericht op de 
geslachtskenmerken; 

• bevrediging van de eigen seksuele verlangens; 
Alle seksuele handelingen en relaties tussen vrijwilligers en kinderen zijn 
ontoelaatbaar en strafbaar vlg. artikel 249 Wetboek van Strafrecht. 
Tussen volwassenen en kinderen is sprake van een natuurlijk overwicht 
en dus machtsverschil. Een kind kan daardoor zaken moeilijk weigeren of 
overzien waar het om gaat. Het is aan de volwassene om de grenzen te 
bewaken. 
Dit betekent dat de begeleider: 

• nooit seksuele toenadering zoekt tot kinderen en/of een seksueel 
of erotisch geladen sfeer schept (bijvoorbeeld door het laten zien 
van porno, of de eigen geslachtsorganen); 

• een kind nooit gebruikt voor bevrediging van de eigen seksuele 
en/of agressieve verlangens; 

• nooit (met seksueel gedrag) mag ingaan op verliefde gevoelens, 
seksuele verlangens of fantasieën van het kind óók niet wanneer 
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hij/zij je daartoe lijkt uit te nodigen, dan wel onomwonden 
uitnodigt; 

• wanneer er een erotisch/seksueel geladen sfeer mocht ontstaan, 
of zou kunnen ontstaan, tussen de begeleider en het kind de 
begeleider afstand neemt en de situatie bespreekbaar maakt met 
de leiding of vertrouwenspersoon; 

• wanneer bij de begeleider gevoelens van verliefdheid, maar ook 
afkeer of agressie ontstaan t.o.v. het kind, neemt de begeleider 
afstand en maakt de situatie bespreekbaar met de leiding of 
vertrouwens(contact)persoon; 

 

5. De begeleider mag het kind niet op zodanige wijze aanraken dat deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard 
ervaren zal kunnen worden. Uitgangspunt is dat het kind het als seksueel 
ervaart. Bijvoorbeeld: het te lang vasthouden van een hand bij begroeten 
of afscheid nemen, iemand naar je toetrekken, je tegen het kind 
aandrukken, een tongzoen geven, aanraken van billen en borsten, 
enzovoort. Functionele aanrakingen zijn soms noodzakelijk (bijv. het kind 
helpen bij het naar de wc gaan) of wenselijk (een kind troosten) en mits 
daar geen misbruik van gemaakt wordt toegestaan. De begeleider moet 
er voor zorgen dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en 
functioneel is, dit contact of deze aanraking niet verkeerd – in de zin van 
seksueel getint of intimiderend – kan worden geïnterpreteerd. De 
begeleider houdt bij lichamelijk contact rekening met grenzen die het kind 
aangeeft, leeftijd, ontwikkelingsniveau, achtergronden, de specifieke 
situatie en wat maatschappelijk en/of cultureel als aanvaardbaar wordt 
gezien. 
De begeleider zal tijdens excursies, bijeenkomsten, e.d. zeer 
terughoudend en met respect omgaan met het kind en de ruimtes waarin 
zij zich bevinden, zoals een kleedkamer of hotelkamer. Gereserveerd en 
met respect betekent in dit geval bijvoorbeeld dat: 

• begeleider en het kind zich bij voorkeur niet met zijn tweeën 
afzonderen, maar met bijvoorbeeld een extra begeleider of 
meerdere kinderen; 

• begeleider en het kind in een één op één situatie niet op één 
kamer slapen; er zijn tenminste twee begeleiders op een groep 
kinderen; 

• gereserveerd en met respect omgaan met de ruimtes waarin de 
kinderen zich bevinden, betekent dat het kind zich daar veilig 
moet voelen, zijn privacy gewaarborgd is en sociale controle niet 
is uitgesloten.  
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: 
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- niet zonder aankondiging de kleedruimte, of toiletruimte (of wat 
daar voor doorgaat) betreden en bij voorkeur in gezelschap van 
een andere volwassene; 

 - de deur open laten staan na het binnentreden; 
- gesprekken met het kind in een neutrale ruimte houden (niet in 
kleedruimte of toiletruimte); 

 

6. De begeleider heeft de plicht het kind naar vermogen te beschermen 
tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel 
(machts)misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door 
iedereen die bij het kind is betrokken wordt nageleefd. De begeleider 
heeft binnen zijn mogelijkheden de verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
en het welzijn van het kind. Indien de begeleider grensoverschrijdend 
gedrag signaleert is hij verantwoordelijk het ongewenste gedrag te (doen 
laten) stoppen en te zorgen voor de veiligheid van het kind. De begeleider 
is alert op signalen die kunnen wijzen op seksueel misbruik/overtreding 
van de gedragscode. 
 

7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is 
met deze gedragscode/bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij 
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur 
aangewezen personen. Alle vermoedens of constateringen van seksueel 
misbruik moeten worden gemeld bij de daarvoor aangewezen personen 
bij IVN. Het kan zijn dat het kind een begeleider in vertrouwen neemt en 
vertelt dat iemand hem/haar seksueel misbruikt. De begeleider belooft in 
een dergelijk geval geen geheimhouding. Feiten van vertrouwelijke aard, 
aan jou toevertrouwd, moeten te allen tijde respectvol worden behandeld. 
Maar wanneer de belangen van het kind in het geding zijn (en dat is aan 
de orde bij een melding van seksueel misbruik), dient de begeleider 
hiervan melding te maken bij de daarvoor aangewezen personen bij IVN. 
Indien enigszins mogelijk gebeurt dit in overleg met het kind. 
 

8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel 
over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode 
te handelen. 
Dit betekent dat de begeleider ook alert is op gedragingen die niet direct 
als seksueel misbruik of intimidatie zijn te betitelen, maar wel als 
grensoverschrijdend worden ervaren. Ook in dit geval is het belangrijk dat 
passende maatregelen worden genomen, zoals het aanspreken van de 
persoon in kwestie. Desgewenst kan de begeleider de daarvoor 
aangewezen personen bij IVN raadplegen. 
 

Roos van der Burg, secretaris. 
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Wie het kleine niet eert…. 
Landkokerjuffers  

In deze tijd van het jaar lijkt het soms alsof er niet veel te beleven is 
buiten. Dan neem ik een klein terrariumpje, dat ik in de kringloopwinkel 
heb gekocht. Ik doe er wat verteerd blad, stukjes hout en grond in. In de 
warmte binnen beginnen allerlei beestjes tevoorschijn te komen. Meestal 
vooral spinnetjes, pissebedden en slakken. En in het verrotte hout zitten 
larven van allerlei insecten. Met een beetje geluk komt een piepklein 

diertje tevoorschijn: een boekenschorpioen. 
Ze zijn met het blote oog bijna niet te zien 
en bovendien zijn ze erg snel. Ze lijken 
verdacht veel op echte schorpioenen maar 
gevaarlijk zijn ze niet. 
 

Eén van de leukste beestjes zijn de larven 
van de landkokerjuffers, die toevallig in ons 
stukje bos veel voorkomen. Neem een 
handvol blad en er zitten er een paar tussen. 

De meeste soorten kokerjuffers 
leven in het water. Dat zijn larven 
van schietmotten. Ze maken 
prachtige kokertjes van takjes, 
steentjes en slakkenhuisjes. 
Daarmee vallen ze niet op en ze 
beschermen hun kwetsbare 
achterlijf ermee. In ieder slootje 
met wat helder water zitten ze 
langs de waterkant, onder water. Ze ademen door kieuwen.  
De landkokerjuffers leven bovengronds. Ze maken piepkleine kokertjes 
van zandkorrels en zijn zelf natuurlijk ook piepklein. In de winter blijven ze 

actief tussen het vochtige blad. In het 
voorjaar komen er erg kleine schietmotten 
uit, die weer eitjes leggen tussen het blad.  
Waar ik benieuwd naar ben, is hoe het 
piepkleine, pas uitgekomen larfje zijn eerste 
zandkorrels bij elkaar krijgt voor het begin 
van een kokertje. Er ligt een flink pak half en 
helemaal verteerd blad op de bodem in het 
bos en daar zit weinig zand tussen. Dus 

 
Boekenschorpioen   © L. 
Kruit 

 
Landkokerjuffer         © L. Kruit 

 
Landkokerjuffer     © L. Kruit 
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vraag ik me af hoe ver zo’n piepklein beestje moet lopen om zijn eerste 
stukje koker te maken. En daarna de juiste afmeting zandkorrels voor zo’n 
prachtig kokertje vindt!  
 

Leonieke Kruit. 
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
“Tuintje van Jan” 

In heemtuin Veermans Hof IJsselflora is één stukje tuin, dat we als 
heemtuingroep “Tuintje van Jan” genoemd hebben. Jan Veerman zette 

hier planten in die hij leuk of 
bijzonder vond, maar die niet 
echt bij een biotoop van de 
heemtuin pasten.  
Elk jaar vinden we hier de 
schijnpapaver met z’n mooie 
gele bloemen, roomse kervel, 
citroenmelisse, besanjelier, 
gewone ossentong en 
amandelwolfsmelk. Ook 
hondsdraf en kruipend 
zenegroen voelen zich hier 
thuis. Het gewoon nagelkruid en 
ook het knikkend nagelkruid 
doen het hier goed. Look zonder 
look heeft hier ook een plekje 
veroverd en ook de teunisbloem 
en echt bitterkruid staan hier elk 
jaar. De hop vindt hier een 
plekje in de afrastering en 
helaas heeft het trosglidkruid 
ook dit tuintje ontdekt. Deze 
laatste is een zeldzame plant, 
die het helaas erg naar de zin 
heeft in de heemtuin. We halen 
deze dan ook weg uit het Tuintje 
van Jan. Dus als iemand een 
stukje wil hebben? Dat kan! We 
hebben hiervan ook genoeg in 
het bosgedeelte. Ze houden van 
schaduw. En dat is het probleem 
met het Tuintje van Jan. Er is 

 
“Tuintje van Jan”  © A. vd Veen 
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teveel schaduw waardoor er planten verdwijnen en anderen hier een 
plekje zoeken. We hadden daarom bedacht dat het misschien beter is om 
er alleen planten in te zetten die van schaduw houden. Daarom is er een 
gedeelte met verschillende varens, die het hier naar de zin hebben. 
 

Op de foto staan planten die hier in het voorjaar te zien zijn: 
schijnpapaver, ossentong, kruipend zenegroen en look zonder look. Ook 
de scherpe boterbloem vindt het hier fijn. 
Wil je deze planten in het echt zien? Kom dan een keer kijken in onze 
heemtuin aan de Bongerd in Wijhe! 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 december 2022 – 1 februari 2023 
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 XÍI, en I, staan voor de 
maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 

Bergeend: 5-I Wijhe Buitenwaarden (3); 6-I BuW (2); 15-I BuW (2). 
Blauwe reiger: 16-XII BvL (1). 
Brandgans: 5-I Herxerwaard (28).  
Brilduiker: 18-XII BuW (1); 29-XII BuW (1); 11-I Wijhe Buitenwaarden (2). 
Buizerd: 13-XII BuW (2); 8-I 
Wijhe, Raalterweg (1); 28-I BuW 
(1). 
Casarca: 3-I Soestwetering, 
Boerhaarseweg (1); 6-I 
Soestwetering Damhoek (1). 
Dodaars: 7-XII Soestwetering, 
Rietbergweg Wijhe (6); 3-I Olst, 
Soestwetering, Bruinsweg (2); 
11-I BuW (1 paar); 22-I 
Soestwetering, Hamelweg (4). 
Fazant: 22-I Wijhe, Onder de Gelder (1 m); 25-I in de buurt van 't Hamel 
(1 m). 
Groenling: 6-I BvL (2); 9-I BvL (2); 10-I BvL (1); 11-I BvL (1); 20-I BvL (1); 
21-I BvL (1); 22-I BvL (1); 23-I BvL (1); 24-I BvL (1). 
Grote bonte specht: 1-XII BvL (1); 6-XII BvL (1 m); 7-XII BvL (1 m); 10-
XII BvL (1); 15-XII BvL (1); 23-XII BvL (1); 26-XII BvL (1 m). Bijna 

 
Brilduiker                     © R. Saan 



 
 

51 

dagelijks in de tuin te zien; 23-I dorp, Jan Meesterweg (2). 
Grote zaagbek: 28-XII BuW (2 m); 6-I BuW op de IJssel (1 m); 6-I BuW 
(1 paar). 
Grote zilverreiger: 
29-XII BuW (1). 
Heggenmus: 18-XII 
BvL (1); 9-I BvL (1); 
21-I BvL (1); 26-I BvL 
(1). Elke dag in de 
tuin. 
IJsvogel: 22-I Wijhe, 
Onder de Gelder (1). 
Kievit: 6-I BuW (300). 
Knobbelzwaan: 29-
XII BuW (6); 6-I BuW 
(15). 
Koperwiek: 13-XII 
BuW (35); 18-XII BuW (3). 
Krakeend: 6-I BuW (20); 10-I Den Nul de Zaaij (10). 
Kramsvogel: 18-XII BuW (30). 
Kuifeend: 17-XII Soestwetering, Bruinsweg (4); 18-XII BuW (30); 3-I 
Soestwetering, Bruinsweg (4); 8-I Soestwetering, Boerhaarseweg (8); 8-I 
Soestwetering, Bruinsweg (2); 11-I BuW (100); 27-I Soestwetering, 27-1 
Boerhaarseweg (2). Erg weinig kuifeenden deze winter. 
Merel: 1-XII BvL (1); 3-XII BvL (3); 4-XII BvL (3); 5-XII BvL (3); 6-XII BvL 
(2); 7-XII BvL (3); 10-XII BvL (3); 11-XII BvL (3); 12-XII BvL (3); 13-XII BvL 
(3); 18-XII BvL (2); 9-I BvL (2); 10-I BvL (1); 12-I BvL (2); 13-I BvL (2); 17-I 
BvL (1); 18-I BvL (3); 21-I BvL (2); 22-I BvL (1); 23-I BvL (1). Het aantal 
merels is nog steeds erg mager. 
Middelste bonte specht: 9-XII BvL (1); 18-XII BvL (1); 19-XII BvL (1). 
Putter: 17-XII Wijhe, Noorderkoeslag (ca. 10); 9-I BvL (2). 
Ransuil: 23-XII in de treurwilg bij hoofdingang Weijtendaal (7); 2-I in de 
treurwilg bij hoofdingang Weijtendaal (7); 9-I in de treurwilg bij 
hoofdingang Weijtendaal (5). 
Roodborst: 3-XII BvL (1); 7-XII BvL (1); 8-XII BvL (1); 10-XII BvL (1); 18-
XII BvL (1); 23-XII BvL (1). Dagelijks in de tuin aanwezig. 
Slechtvalk: 22-XII op schoorsteen steenfabriek Fortmond (1). 
Smient: 13-XII BuW (120); 2-I BuW (20); 6-I BuW (100); 11-I BuW (18). 
Sperwer: 19-I BvL (1). 
Spreeuw: 12-XII BvL (1); 11-I BvL (1); 23-I BvL (2). 
Staartmees: 15-I BuW (6). 
Tafeleend: 29-XII BuW (2); 11-I BuW (7 paren). 
Torenvalk: 26-XII BuW (1); 29-XII BuW (1); 7-I BuW (1); 11-I BuW (1). 

 
Wilde zwaan (midden) en knobbelzwanen    © R. Saan 
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Vink: 31-XII BvL (2); 6-I BvL (1); 9-I BvL (2); 20-I BvL (1); 26-I BvL (1). 
Waterhoen: 17-XII Soestwetering, Bruinsweg (6); 17-XII Soestwetering, 
Boerhaarseweg (8); 11-I BuW (5); 22-I Wijhe, Onder de Gelder (1). 
Wilde zwaan: 18-XII BuW (2); 29-XII BuW (2); 6-I BuW (15) 
trompetterend. 
Winterkoning: 27-I dorp, Jan Meesterweg (1). 
Wintertaling: 18-XII BuW (34); 11-I BuW (20 m). 
Zeearend: 25-XII BuW (1); 27-I Jan Meesterweg (3). Vlogen net over ons 
huis vanuit de buitenwaarden, achternagezeten door kraaien!. 
 

Waarnemers: Marijke Berendsen, Willem Denekamp, Elly Luttikholt, Ruud 
Saan, Elly Smink-Niehoff, Claudia van de Leur, Marth van Roij, Alfons 
Wiegink. 
 

Contactadres vogelwaarnemingen: vogelwaarnemingen#ivn-olst-wijhe.nl. 
 
 

Wist u dat…. 
- ook ons IVN-logo is vernieuwd 
door de naamswijziging van onze 
afdeling? Dit is dus het nieuwe logo!  
- we op de valreep bericht kregen van de afdeling Raalte over een cursus 
Wilde planten. Zij organiseren vanaf 20 maart tot eind juni samen met 
FLORON Nederland, een cursus om wilde planten te leren (her)kennen. 
Het determineren krijgt de nodige aandacht. Je hebt het boek de Flora 
van Heukels (24ste druk) en een loep nodig voor de cursus. Er zijn 
14 wekelijkse online lessen en 6 fysieke bijeenkomsten. Kosten € 35,-. 
Meer informatie en uiterlijk op 12 maart 2023 opgeven via 
hannekevanderkroft#gmail.com of hendriks1949#kpnmail.nl. 
 
 

Ter info 
Nieuw huishoudelijk reglement en statuten  

Binnenkort zijn deze te vinden op ivn.nl/afdeling/olst-wijhe. Op dit moment 
wordt de site heringericht. 
 

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  
ans#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). 

mailto:hannekevanderkroft@gmail.com
mailto:hendriks1949@kpnmail.nl
mailto:redactie@ivn-olst-wijhe.nl


  

Vertrouwenspersoon  
Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een 
activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit voorlopig als tussenoplossing melden 
bij voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl. Let op: als het klachten over of signalen van seksueel 
misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht. 

 

Donatie aan IVN Olst-Wijhe  
Wilt u een donatie doen aan onze afdeling? Dat kan op NL32 RABO 0373 0240 37 
t.n.v. IVN De Grutto, Herxen 14, 8131 PG Wijhe. 
 

IVN Olst-Wijhe 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.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Vanaf heden ook een aparte bar 
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 

 
 

 

mailto:voorzitter@ivn-olst-wijhe.nl
http://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. 

 
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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