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“Natuurlijk Bommelerwaard”
Ons halfjaars magazine met artikelen over de na-
tuur in de Bommelerwaard en aanverwante zaken. 
Ook het verenigingsnieuws, zo als de activiteitena-
genda, is in deze uitgave opgenomen.

Gratis voor leden, losse nummers € 3,50

“Bommelerwaard Natuurlijk”
Een prachtige uitgave over flora en fauna van 
de Bommelerwaard, beschreven in 58 natuur-
gebieden. Ook is er ruim aandacht voor de 
cultuur-historische aspecten van deze natuur-
gebieden. Compleet en leesbaar! Meer dan 
1500 foto’s op 320 pagina’s.

prijs: € 27,50
ook verkrijgbaar in de plaatselijk boekhandel.

“Landschapsroutes”
Aan de hand van deze twee korte wandelrou-
tes komt u langs verschillende ‘landschappen’. 
Deze uitgave bevat een vijftal zoekkaartjes, 
zodat het in meerdere opzichten actieve rou-
tes zijn.

prijs: € 3,50. (nog maar beperkt op voorraad)
o.a. verkrijgbaar bij Trip Zaltbommel

Landschapsroutes 
Bommelerwaard

- Kloosterwielroute   2 km
- Stadswallenroute    4 km
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Natuur en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De relatie is alleen niet altijd duidelijk 
zichtbaar. Deze wandelingen brengen daar verande-
ring in. Ze geven een goede indruk van de verschil-
lende typen landschappen en natuur die kenmerkend 
zijn voor het rivierengebied en de Bommelerwaard in 
het bijzonder.

Er zijn in dit boekje twee wandelingen opgenomen die 
ook gecombineerd kunnen worden tot één. De wande-
lingen leiden langs dijk, uiterwaard, wiel, komgrond, 
stad en vestingwerken.

De kloosterwielroute is een korte avontuurlijke route 
(2km) die erg geschikt is voor kinderen. Goede schoe-
nen of  bij nat weer laarzen zijn aan te raden. De route 
gaat over gras, door bos, over dijkjes en langs speelge-
legenheden voor kinderen.

De stadswallenroute is ongeveer 4 km lang en toegan-
kelijk voor kinderwagens en rolstoelen (schelpenpad). 
Het stadspark, de dijk en de uiterwaarden staan onder 
de aandacht maar ook de heem- en kruidentuin.

Natuur is altijd boeiend. De wandelingen zijn zo 
opgezet dat er in ieder seizoen iets leuks is te zien. 
Om dat te ervaren zijn er natuurspeurkaarten aan de 
landschapswandeling gekoppeld. In ieder jaargetijde 
één of  meerdere speurtochten door de levende natuur. 
Kennis maken met planten en vogels op een speelse 
manier. Zo wordt een wandeling meer dan een natuur-
beleving!

Veel plezier en verwondering!

9 789082 414509

Bestellen via: www.natuurwachtbommelerwaard.nl
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Hoog water
Na de herinrichting van het Munnikenland liepen in januari de verlaagde dijken voor het eerst 
over. De Rode geuzen en de Koniks werden eerst naar de Gandelwaard gedreven, later bracht 
de Wakkere dijk uitkomst. Alle wilde dieren moesten zelf het vege lijf redden. Dat zal in lang 
niet alle gevallen goed gegaan zijn, maar zeker de grotere dieren, zoals het ree, de vos, hazen, 
konijnen en bevers redden zich over het algemeen aardig.
Onder andere was de Boezem van Brakel daardoor flink bezet met ‘vluchtelingen’ en kwam je 
niet alleen overal sporen tegen, maar lieten reeën zich ook regelmatig zien.
Jammer dat niet iedereen snapt dat dit moeilijke tijden zijn voor genoemde dieren en dan 
toch hun hond los laten lopen in gebieden, zoals de Boezem van Brakel, waar dit normaal 
gesproken niet mag en zeker nu, niet wenselijk is.

Dat de genoemde herinrichting voor de natuur een goed zaak is, mag duidelijk zijn uit wat 
je daar bijvoorbeeld allemaal aan vogels kunt aantreffen: Blauwe en Bruine kiekendief, zeea-
rend, visarend, kluut, lepelaar, Kleine zwaan, wulp, Grauwe- Kol- Brandganzen, knobbelzwaan, 
fuut, dodaars, oeverloper, plevier, Krak- Wilde- Slob- Kuifeenden, smient, zaagbekken, Witte 
kwikstaart, tapuit, pijlstaart en Cetti’s zanger, om ‘zomaar’ wat te noemen. 
Met het rivierwater komen ook allerlei zaden mee. Veel daarvan blijft als het water zakt achter 
en daarmee kan ook de flora zich verheugen op nieuwkomers. Kortom een prachtig gebied 
wat nog volop in ontwikkeling is en zeker de moeite van het bezoeken waard.

Harry Kolman, voorzitter

Alle wilde dieren 

moesten zelf het 

vege lijf redden

De werkgroep Vlinders van de Natuurwacht 
neemt deel aan het landelijk meetnet van 
dagvlinders dat door de Vlinderstichting 
wordt georganiseerd. De werkgroep in-
ventariseert daarvoor de vlinders langs een 
uitgezette route in een natuurgebied. Deze 
vlinderroute  met een lengte van ongeveer 
één kilometer ligt in natuurgebied De Lies-
kampen. 
De werkgroep heeft nu drie jaar achter el-
kaar de dagvlinders van deze route geïnven-
tariseerd.  Deze inventarisatie wordt gedaan 
conform de  telmethode van de Vlinderstich-
ting. 
Dat houdt onder andere in dat er alleen bij 
goede weersomstandigheden voor vlinders 
geteld mag worden. Per sector van 50 meter 
wordt genoteerd welke vlinder en in welke 
aantallen wordt waargenomen. Het doel is 
om een beeld  te krijgen van de populatie 
dagvlinders en de dagactieve nachtvlinders 
in een bepaald gebied.  Opvallend is dat de 
vijf meest voorkomende vlinders, Top -5,  ie-
der jaar verschillend van samenstelling is. 
Zie bijgaande tabel. 

De aantallen en de Top-5 soorten worden be-
invloed door meerdere factoren: de vlinder 
is afhankelijk van de waardplant voor de rups 
en van de nectarplanten voor de voeding 
van de vlinder.  Om nectarplanten te hebben 
moet er gemaaid worden zodat het gebied 
niet overwoekerd wordt door niet nectarrij-
ke planten.  Het moment van maaien is voor 
een goede vlinderstand erg belangrijk.

In 2017 zie je dat de populatie die geteld is 
van het Bruin zandoogje meer dan gehal-
veerd is. Dit is onder anderen veroorzaakt 

Vlindertelling in de Lieskampen

doordat de beheerder te vroeg heeft ge-
maaid. Op dat moment waren er weliswaar 
honderden Bruine zandoogjes maar door 
gebrek aan  nectarplanten was de overle-
vingskans nihil. 
We zien dat er in 2017 meer Klein geaderd 
witjes en landkaartjes zijn gezien dan in vori-
ge jaren. Dat is een landelijke trend. 

Het oranjetipje, een vlinder die op slechts 
enkele plaatsen in de Bommelerwaard voor-
komt, was in mooie aantallen aanwezig. 
Altijd een prachtig gezicht om dit koninklij-
ke ‘witje’ te zien vliegen.  De eitjes van het 
oranjetipje zijn relatief gemakkelijk te vinden 
op de waardplant look-zonder-look. Ze zijn 
weliswaar klein maar door hun oranje kleur 
goed zichtbaar.
In Nederland komen 53 soorten dagvlinders 
voor. Het totaal aantal vlinders inclusief de 
nachtvlinders en de micro-vlinders is meer 
dan 2400. In de Lieskampen zijn negentien 
soorten dagvlinders geteld: hierna een lijst 
met de soorten en aantallen.

Lot Tönis

Altijd een prach-

tig gezicht om 

dit koninklijke 

‘witje’ te zien 

vliegen. 

Distelvlinder
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Soort 2015 2016 2017
Bruin zandoogje 1548 1744 678

Klein geaderd witje 33 75 238

Oranjetipje 46 52 120

Icarusblauwtje 59 10 111

Landkaartje 14 28 110

Klein koolwitje 235 99 75

Bont zandoogje 24 46 70

Groot koolwitje 119 68 46

Kleine vos 13 21 32

Kleine vuurvlinder 7 3 29  top vijf van het jaar

Dagpauwoog 14 26 22

Gehakkelde aurelia 7 4 18

Atalanta 14 18 16

Distelvlinder 15 3 5

Groot dikkopje 5 14 5

Bruin blauwtje 3

Citroenvlinder 1 2 3

Boomblauwtje 1 2

Oranje zandoogje 4 1

Eindtotaal 2159 2214 1583

Bruin zandoogje
(Maniola jurtina)
vliegtijd juni tot midden 
augustus; waardplant 
diverse grassoorten  

Klein geaderd witje
(Pieris napi)
vliegtijd eind april – 
midden juni en begin juli 
tot midden september; 
waardplant kruisbloemi-
gen

Oranjetipje
(Anthocharis cardamines)
vliegtijd midden april tot 
begin juni; waardplant 
kruisbloemigen (vooral 
pinksterbloemen en look-
zonder-look)

Icarus blauwtje
(Polyommatus icarus)
vliegtijd eind mei tot be-
gin juli en midden juli tot 
begin september; waard-
plant vlinderbloemigen

Landkaartje (2x)
(Araschina levana)
vliegtijd begin mei tot be-
gin juni en begin juni tot 
begin september; waard-
plant Grote brandnetel

Klein Koolwitje
(Pieris rapae)
vliegtijd eind april tot 
midden juni en begin 
juli tot eind september; 
waardplant kruisbloemi-
gen

Bont zandoogje
(Pararge aegeria)
vliegtijd midden april 
tot eind september in 
meerdere generaties; 
waardplant diverse gras-
soorten op beschaduwde 
standplaatsen

Groot Koolwitje
(Pieris brassicae)
vliegtijd eind april  tot 
begin september; waard-
plant kruisbloemige bij 
voorkeur gekweekte kool

Kleine Vos
(Aglais urticae)
vliegtijd na overwintering 
tot eind april en dan 
begin juni tot begin ok-
tober; waardplant Grote 
brandnetel

Kleine Vuurvlinder
(Lycaena phlaeas)
vliegtijd midden mei tot 
midden juni en begin 
juli tot begin oktober  
waardplant schapenzuring 
, veldzuring

Dagpauwoog
(Aglias io)
vliegtijd overwintering tot 
eind mei en midden juli 
tot midden september; 
waardplant Grote brand-
netel op vochtige en 
beschaduwde plekken

Gehakkelede Aurelia
(Polygonia c-album)
vliegtijd na overwintering 
tot begin mei en eind juni 
tot eind oktober; waard-
plant brandnetel, hop, 
ribes, iep 

Groot dikkopje
(Ochlodes sylvana)
vliegtijd midden juni tot 
midden augustus; waard-
plant diverse grassoorten

Bruin zandoogje

Klein geaderd witje

Oranjetipje

Icarus blauwtje

Landkaartje (voorjaar)

Landkaartje (zomer)

Klein Koolwitje

Bont zandoogje

Groot Koolwitje

Kleine Vos

Kleine Vuurvlinder

Dagpauwoog

Gehakkelede Aurelia

Groot dikkopje
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De tuincentra lijken het liever niet te zien. In-
heemse planten in de tuin. Als je door een 
tuincentrum loopt zie je vooral aparte culti-
vars en planten die het niet langer dan een 
jaartje of twee uithouden. Logisch, je moet 
wel ieder jaar terug komen. Jammer, want 
buiten in de vrije natuur zijn genoeg mooie 
planten. Die zijn ook te koop in betere tuin-
centra en via internet. En daar kan je de tuin 
prachtig mee inrichten. Bovendien zijn in-
heemse planten in ieder geval geschikt als 
nectarbron voor inheemse insecten. Vandaar 
de vraag:

Hoe maak je de tuin insect- en vlindervrien-
delijk met planten die thuishoren in onze 
omgeving? 

In dit stuk ga ik een paar inheemse planten 
bespreken die er vrij eenvoudig voor zorgen 
dat je tuin aantrekkelijker wordt voor vlin-
ders. Natuurlijk zijn er enorm veel mogelijk-
heden en daarom staat er aan het einde van 
dit artikel een tabel met inheemse planten 
die geschikt zijn om de tuin mee in te richten. 

Koninginnekruid

Koninginnekruid is een vrij hoge plant met 
paarse bloemen die erg veel insecten lokt. 
Een echte vlinderplant die je achter in bor-
ders kan planten. 

Grote kaardebol

De Grote kaardebol is een plant die erg de-
coratief is waar in ieder seizoen wat aan valt 
te beleven. In de lente komen er uit de ro-
zetten scheuten omhoog. Die komen in de 
zomer in bloei met prachtige paarse zacht 
stekelige bollen. Ze bloeien vrij lang en la-
ten daarna een uitgebloeide kaardebol vol 
met zaadjes achter. In de herfst en de win-
ter staan deze erg decoratief en ze zorgen 
bovendien voor een heleboel zaadjes die in 
trek zijn bij allerlei vogeltjes. 

Teunisbloem 
Je moet ook aan de nachtvlinders denken. 
De teunisbloem opent zijn bloemen in de 
schemering en heeft een gele bijna lichtge-
vende bloem. Een prachtig gezicht als je in 
de avond buiten zit en veel andere planten 
hun bloemen sluiten. Er zijn veel verschil-
lende soorten teunisbloem: wat lagere van 

ongeveer 15 cm maar ook hogere van een 
meter of meer. 

Boerenwormkruid 

Het boerenwormkruid is een meterhoge 
plant met gele bloemen. Buiten dat het een 
plant is waar veel insecten op af komen, kan 
je hem ook heel goed in boeketten verwer-
ken. De bloemen blijven in een vaas lang 
goed. De plant vormt wortelstokken waaruit 
de stengels omhoogschieten. Ze vormen op 
die manier mooie dichte groepen. Ze heb-
ben een mooi veerdelig blad waarvan de 
deelblaadjes ook enigszins geveerd zijn. 

Duizendblad
Duizendblad kan heel laag zijn maar onder 
de juiste omstandigheden wordt hij een hal-
ve meter hoog. Met zijn duizend blaadjes 
en evenzoveel witte bloemetjes is het een 

Inheemse planten in de tuin
Goed voor vlinders en andere insecten!

mooie verschijning.  Omdat hij niet heel 
hoog wordt, kan de plant goed gebruikt wor-
den als een overgang naar het gras. Na het 
afmaaien komt hij vaak laag tot bloei. 

Wilde bertram

Deze plant lijkt qua kleur erg op het duizend-
blad en behoort tot dezelfde familie maar de 
bloemetjes zijn wat groter en erg mooi. Hij 
heeft iets meer vocht nodig dan duizendblad 
en komt iets later in bloei. Hij wordt ook ho-
ger; tot een meter. 

Klimop
De meeste planten bloeien in de lente en de 
zomer. In de herfst neemt het aantal nectar-
bronnen af. De klimop brengt daar verande-
ring in. De bloemen van de klimop trekken 
dan ook veel bezoekers! Klimop bloeit pas 
als hij op zijn hoogste punt is en dat bete-

En daar kan je 

de tuin prachtig 

mee inrichten

Buiten dat het 

een plant is waar 

veel insecten op 

af komen, kan 

je hem ook heel 

goed in boeket-

ten verwerken
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kent dat je er geduld mee moet hebben. Op 
een pergola komt hij daarom goed tot zijn 
recht. Daarnaast is een klimop erg geliefd 
bij allerlei andere geleedpotigen en ook de 
vogels die er hun nesten in maken; goed be-
schermd en het hele jaar door groen.. 

Dirk Muller (foto’s en tekst)

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bloem-
kleur

Hoogte 
(m)

Bloeiperiode

Duizendblad Achillea millefolium wit 0,15-0,50 juni-sept okt-jan

Look-zonder-look Alliaria petiolata wit 0,15-0,90 april-juni

Peen Daucus carota wit 0,30-0,90 juni-sept

Margriet Leucanthemum vulgare wit 0,30-0,60 mei-aug

Witte klaver Trifolium repens wit 0,05-0,25 mei-okt

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium wit 0,90-1,50 juni-sept

Vlier Sambucus nigra wit 1,00-7,00 juni-juli

Wilde bertram Achillea ptarmica wit 0,25-1,00 juni-sept

Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna wit 1,00-4,50 mei-juni

Sporkehout Rhamnus frangula wit 1,50-3,00 mei-sept

Dagkoekoeksbloem Silene dioica roze 0,60-0,90 april-dec

Bont kroonkruid Securigera varia roze 0,30-1,20 juni-sept

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi roze 0,30-0,90 mei-juli aug-sept

Heelblaadjes

Echte koekoeksbloem

Grote centauri

Knoopkruid

Bont kroonkruid

Peen (uitgebloeid)

Eenstijlige meidoorn

Pastinaak

Heelblaadjes
(Pulicaria dysenterica)

Grote centauri
(Centaurea scabiosa)

Echte koekoeksbloem
(Silene flos-cucul)

Knoopkruid
(Centaurea jacea)

Bont kroonkuid
(Securigera varia)

Peen
(Daucus carota)

Meidoorn
(Crataegus monogyna)

Pastinaak
(Pastinaca sativa)

Een (niet uitputtende) lijst met inheemse planten voor in de tuin
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Verenigingsnieuws

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 7 maart 2018 zal onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens deze vergadering 
worden de activiteiten van 2017 uitgelicht, wordt u bijge-
praat over onze financiële situatie, en worden de plannen 
voor 2018 aan u voorgelegd. Aftredend (en opnieuw ver-
kiesbaar) is onze penningmeester Lot Tönis.
Als lid van de Natuurwacht Bommelerwaard bent u van 
harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Uw 
aanwezigheid is voor ons als bestuur erg belangrijk: wij 
horen graag wat uw mening is over de voorgelegde plan-
nen en wat u verder nog aan ideeën wilt inbrengen. Uiter-
aard beantwoorden wij ook graag uw vragen.
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden van 
19.30 tot 20.15u in De Grote Aak, Johan van Olden-
barneveldtstraat 2,  Zaltbommel, . 

Lezing: Eendenkooien in de Bommelerwaard
Aansluitend op de algemene ledenvergadering op 
woensdag 7 maart zal Jan Taat een lezing geven over 
eendenkooien. Jan Taat heeft zich jarenlang verdiept in 
de geschiedenis van eendenkooien en hun voorkomen in 
Gelderland. In deze lezing zal hij vertellen over de rijke 
geschiedenis van deze interessante landschapselemen-
ten en over de eendenkooien in de Bommelerwaard.
De lezing wordt gehouden in de Grote Aak in Zalt-
bommel, van 20.30 tot 22.00 (inclusief pauze). 
De lezing is gratis en ook niet-leden zijn welkom.

Ledenexcursie naar de eendenkooi in  
Waardenburg
Zondag 22 april geeft de Natuurwacht een excursie in de 
eendenkooi van Waardenburg exclusief voor haar le-
den! Deze eendenkooi is normaal niet vrij toegankelijk 
voor publiek. Staatsbosbeheer heeft speciaal voor onze 
leden het gebied opengesteld voor een excursie onder 
leiding van Lot Tönis, gids bij de Natuurwacht Bommeler-
waard en vrijwilliger voor Staatbosbeheer. Leer alles over 

Rode klaver Trifolium pratense rood 0,15-0,50 mei-aug

Pinksterbloem Cardamine pratensis paars 0,15-0,50 april-juni

Grote kaardebol Dipsacus fullonum paars 0,90-2,00 juli-sept

Bieslook Allium schoenoprasum paars 0,15-0,50 mei-juli

Knoopkruid Centaurea jacea paars 0,10-1,20 mei-okt

Grote centauri Centaurea scabiosa paars 0,30-1,20 juni-okt

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum paars 0,50-1,00 juli-sept

Beemdkroon Knautia arvensis paars 0,15-0,60 juni-sept

Duifkruid Scabiosa columbaria paars 0,30-0,90 juli-sept

Wilde marjolein Origanum vulgare paars 0,30-0,60 juli-sept

Akkermunt Mentha arvensis paars 0,15-0,45 juli-okt

Grote kattenstaart Lythrum salicaria paars 0,60-1,20 juni-sept

Echte valeriaan Valeriana officinalis paars 0,60-1,20 juni-juli aug-sept

Knikkende distel Carduus nutans paars 0,30-2,00 juli-aug

Akkerdistel Cirsium arvense paars 0,60-1,20 juni-sept

Klimop Hedera helix groen 0,30-12,00 sept-dec

Brandnetel Urtica dioica groen 0,30-2,50 juni-okt

Echte kamille Matricaria recutita geel / wit 0,10-0,40 mei-okt

Engelse alant Inula britannica geel 0,15-0,90 aug-sept

Pastinaak Pastinaca sativa geel 0,60-0,90 juni-sept

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica geel 0,50-0,75 juli-sept

Teunisbloem Oenothera biennis geel 0,50-1,50 juni-sept

Echte guldenroede Solidago virgaurea geel 0,30-1,00 juli-sept

Boerenwormkrid Tanacetum vulgare geel 0,60-1,20 juli-sept

Zwarte toorts Verbascum nigrum geel 0,60-1,50 juni-sept

Gele morgenster Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis

geel 0,20-0,90 mei-juli

Paardenbloem Taraxacum officinale geel 0,05-0,40 jan-mei juli-dec

Kleine pimpernel Sanguisorba minor d. paars 0,15-0,60 mei-juli aug-sept

Maarts viooltje Viola odorata blauw 0,05-0,15 febr-apr

Slangenkruid Echium vulgare blauw 0,30-1,00 mei-sept

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis blauw 0,10-0,60 mei-okt

Watermunt Mentha aquatica blauw 0,30-0,90 juli-nov

Deze lijst is ook te downloaden via: www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Bronnen: www.vlinderstichting.nl, www.floravannederland.nl, www.soortenbank.nl 
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de geschiedenis van deze bijzondere locatie en geniet 
van de prachtige verborgen natuur. Meld u snel aan, want 
er is een plek voor een beperkt aantal deelnemers. 
Aanmelden kan bij Lot Tönis via lot.tonis@upcmail.nl.

Oproep:
Huiszwaluwkolonies gezocht voor het plaatsen van kunst-
nesten!
Dit jaar is door Vogelbescherming Nederland en Sovon 
Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar 
van de Huiszwaluw. Om de huiszwaluw in onze regio een 
handje te helpen wil de Natuurwacht Bommelerwaard 
graag kunstnesten plaatsen in de buurt van al bestaande 
koloniën. Broeden er in de buurt van uw woning huiszwa-
luwen en wilt u graag een kunstnest bij uw woning? Neem 
dan contact op via info@natuurwachtbommelerwaard.nl, 
t.a.v. Cassandra van Altena. Er wordt dan zo spoedig mo-
gelijk contact met u opgenomen om de mogelijkheden 
te bekijken.
Op pagina 20 en 21 kunt u meer lezen over het Jaar van 
de Huiszwaluw.

Inventarisatie avifauna Eiland van Neder-
hemert-Zuid

De Natuurwacht gaat in 2018 de broedvogels inventari-
seren van het ‘Eiland van Nederherert-Zuid’. Om de 14 
dagen zal bij zonsopgang het gebied uitvoering worden 
bezocht. 

Ook zullen tijdens de middaginventarisaties vlinders en 
libellen genoteerd worden. In ons magazine van oktober 
2018 zullen we de resultaten vermelden. Zin om mee te 
doen? acvanbalken@upcmail.nl

Werkochtenden
Eind maart 2018 beginnen we weer met onze werkoch-
tenden in de kruidentuin. Op verzoek van enkele vrijwilli-
gers gaan we nu ook eenmaal in de maand op woensdag 
in de kruidentuin werken. Op woensdagochtend werken 
we 2 uurtjes. En op de zaterdagen 3 uurtjes. Zie voor de 
data en tijden ons activiteitenoverzicht. Begin april wordt 
de muur in de kruidentuin opnieuw gevoegd. We zijn blij 
dat de gemeente Zaltbommel ons verzoek heeft geho-
noreerd, zodat verval van de muur wordt voorkomen. Het 
is ook de bedoeling dat het oude kloosterpad in de krui-
dentuin opnieuw wordt bestraat.

Aandacht voor de bunzing!
Landelijk wil men meer inzicht hebben in het voorkomen 
van de bunzing en de boommarter. De Bommelerwaard is 
nog een witte vlek als het om waarnemingen gaat. Mocht 
u komende maanden een bunzing of wellicht de zeldza-
me boommarter zien dan graag een emailtje naar acvan-
balken@upcmail.nl . Dan geven wij het weer door aan de 
landelijke organisatie. Graag ook verkeersslachtoffers on-
der deze marterachtigen melden.

Activiteitenagenda maart – september 2018
Datum Soort activiteit Thema Informatie
3-3-2018 Werkgroep  

Landschapsbeheer
Gelderse Werkdag in Nijkerk 
Landschapsbeheer Gelderland. Werken in het land-
schap rondom Nijkerk en excursies. 9:00-16:00u

Vertrek 7:45u parkeerterrein Beer-
steeg Zaltbommel. 
Terugkomst 17:00u
Aanmelden bij Ton van Balken

4-3-2018 Werkgroep  
Vogels en Planten

Rijswaard en Sterrebos Nederhemert Start: 9:30u verzamelen bij de 
Esso, Zaltbommel
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

7-3-2018 Algemene Leden-
vergadering

Algemene Ledenvergadering NWB
Leden zijn van harte uitgenodigd om de jaarlijkse 
ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen. 
In deze vergadering worden de hoogtepunten van 
2017 behandeld, de financiële situatie, een vooruit-
blik op 2018, en vinden bestuurswisselingen plaats.

Start: 19:30u, De Grote Aak, Zalt-
bommel
Duur: 45 minuten
Contactpersoon: Cassandra van 
Altena

7-3-2018 Lezing Eendenkooien in de Bommelerwaard
Jan Taat heeft de afgelopen jaren uitgebreid onder-
zoek gedaan naar eendenkooien. In deze lezing zal 
hij verslag doen van zijn bevindingen, met name in 
de Bommelerwaard, en vertellen over de interessan-
te en rijke geschiedenis van eendenkooien. 

Start: 20.30, De Grote Aak, Zalt-
bommel.
Duur: ongeveer 2 uur, inclusief 
pauze
Contactpersoon: Cassandra van 
Altena

12-3-2018 Lezing/cursus Lezing en mini-cursus “Broedvogeltelling”.
Frank Majoor van SOVON houdt de lezing en instru-
eerd de (nieuwe??) tellers.

Van harte aanbevolen!!

Start: 19:30u, Grote Aak, Zaltbom-
mel. Duur: 2½ uur, 
Deelname: gratis, zie ook website

21-3-2018 Werkgroep  
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin 
10:00-12:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

31-3-2018 Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkdag in eendenkooi van Hedel
10:00-16:00u

Start: 10:00u, Eendenkooi te He-
del aan de Achterdijk 49
Contactpersoon: Ton van Balken

7-4-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-13:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

15-4-2018 Werkgroep 
Vogels en Planten

Nevengeul Brakel jaarrond inventarisatie Start: 10:00u, ingang Boezem van 
Brakel
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

22-4-2018 Excursie voor leden Ledenexcursie naar Eendenkooi Waardenburg
zie aankondiging blazijde 13

Let op: voor deze excursie dient u zich aan te melden 
bij Lot Tönis via lot.tonis@upcmail.nl.

Start: 10:00u, eendenkooi Waar-
denburg
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

25-4-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-12:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

5-5-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-13:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

6-5-2018 Werkgroep 
Vlinders 

Openbare excursie

Vlinders en libellen in de Lieskampen
We gaan op zoek naar libellen en vlinders in het wa-
terrijke gebied van de Lieskampen. Misschien komen 
we wel het Oranjetipje tegen. Uiteraard is er bij warm 
en zonnig weer meer kans op vele vlinders en libel-
len, maar omdat de Lieskampen een grote verschei-
denheid heeft aan natuur gaat deze excursie sowieso 
door.

Start: 13:00u, parkeerplaats bij de 
Lieskampen, Donkerkade, Game-
ren.
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

16-5-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-12:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

26-5-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-13:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

27-5-2018 Werkgroep 
Vogels en Planten

Klompenpad bij Alem Start: 10:00u, basisschool Sint 
Odradastraat 14; Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

10-06-2018 Openbare excursie Zangvogelexcursie naar de Kil van Hurwenen
In en rond de Kil komen tal van rietvogels voor: Kleine 
karekiet, snor, rietgors, etc. De Zwarte stern broedt er 
en wellicht zien of horen we de roerdomp.

Start: 8:00u, Vertrek ingang uitkijk-
toren fietscrossbaan op de Ketel-
steeg op Waaldijk bij Oensel
Duur: 3 uur
Contactpersoon: Ton van Balken

13-6-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10.00 uur- 12.00 uur

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

17-6-2018 Werkgroep 
Vogels en Planten

Nevengeul Brakel jaarrond inventarisatie Start: 10.00, ingang Boezem van 
Brakel
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

24-6-2018 Vrijwilligersdag Vrijwilligersdag Contactpersoon: Cassandra van 
Altena
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6-7-2018 Werkgroep Bevers Simultaantelling bevers Hurnse Kil
Deelnemers worden in tweetallen verspreid over het 
gebied. Een uur lang houden zij bij of en hoeveel be-
vers zich laten zien.
Wilt u mee tellen? Meldt u zich dan aan bij Cassandra 
van Altena.

Start: 20:30u, op de dijk bij de Roer-
dompweg, Hurwenen
Duur: ongeveer 2 uur
Contactpersoon: Cassandra van Al-
tena

7-7-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-13:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

8-7-2018 Werkgroep 
Vogels en Planten

De Brand in Udenhout Start: 8:30u, verzamelen bij de 
Esso, Zaltbommel
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

11-7-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-12:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

15-7-2018 Openbare excursie IJsvogels zoeken in de Boezem van Brakel
De Boezem van Brakel is een verborgen pareltje in 
de Bommelerwaard. Het is een nat gebied waar de 
ijsvogel zich thuis voelt. Hij laat zich niet zomaar zien, 
maar als je weet waar je op moet letten, wordt het 
al een stuk makkelijker. In deze excursie gaan we op 
zoek naar dit prachtige vogeltje. 

Start: 10:00u, bij Dunea pomp-
station, Munnikenlandse Waalka-
de 2
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Cassandra van 
Altena

3-8-2018 Werkgroep Bevers Simultaantelling bevers Loevestein
Deelnemers worden in tweetallen verspreid over het 
gebied. Een uur lang houden zij bij of en hoeveel be-
vers zich laten zien.
Wilt u mee tellen? Meldt u zich dan aan bij Cassandra 
van Altena.

Start: 20:00u, parkeerplaats Loe-
vestein
Duur: ongeveer 2 uur
Contactpersoon: Cassandra van 
Altena

4-8-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10:00-13:00u

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

31-8-2017 Werkgroep 
Vlinders 

Openbare excursie

Nachtvlindernacht in de Kloosterwiel
Het begint een traditie te worden: nachtvlinders kij-
ken in de Kloosterwiel! Afgelopen jaren zijn tijdens 
deze excursie al vele soorten nachtvlinders gezien. In 
het donker van de nacht worden de nachtvlinders met 
stroop en lampen verleid om zich op witte lakens en 
bomen te laten bewonderen.
Let op: Bij regen wordt de excursie verzet naar 7 
september. Hou de website, Twitter, of Facebook in 
de gaten.

Start: 20:30u, Kloosterwiel bij het 
bruggetje/informatiebord, straat 
Kloosterwiel
Duur: 2-3 uur 
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

1-9-2018 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin
10.00 uur- 13.00 uur

Start: 10:00u, Oliemolen Zaltbom-
mel, ingang Heemtuin
Contactpersoon: Ton van Balken

9-9-2018 Werkgroep 
Vogels en Planten

Hedelse Bovenwaard Start: 10:00u, Gementweg Hedel
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

Raadpleeg voor de laatste informatie over de excursies het bericht op de website van de Natuurwacht Bommelerwaard.

 Contactgegevens voor de excursies en de werkgroepen: 
 Cassandra van Altena c.v.altena@natuurwachtbommelerwaard.nl  06 - 10 73 72 78
 Ton van Balken  acvanbalken@upcmail.nl     06 - 15 33 63 35
 Dirk Muller  nwb.d.muller@gmail.com     0418 - 51 83 66
 Beppie Schothorst b.schothorst@kpnmail.nl     06 - 20 55 83 88
 Lot Tönis  vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl 06 - 13 51 22 26
 Harry Kolman  steenuilen.bwrd@xs4all.nl    06 - 55 56 54 45

Een van de mooiste uiterwaarden van het 
Rivierengebied is de Hurnse uiterwaard. 
Deze uiterwaard van ongeveer 450 hectaren 
groot ligt aan de Waal bij het dorp Hurwe-
nen gelegen tussen de stad Zaltbommel en 
het fraaie dorp Rossum. In augustus 2015 
is een prachtig project klaar gekomen om 
de natuurkwaliteit en de waterkwaliteit in 
deze uiterwaard te vergroten. Er is een lan-
ge meestromende nevengeul aangelegd 
van 2,7 kilometer lengte. In deze geul zullen 
veel vissen zich thuis gaan voelen. Wanneer 
de oeverbegroeiing  zich gaat ontwikkelen, 
dan wordt dit beslist een mooie oever waar 
vele soorten libellen, waaronder de vrij zeld-
zame rivierrombout, kunnen worden waarge-
nomen. De oude waalmeander die in 1639 
los kwam te liggen van de hoofdstroom 
van de Waal heeft een flinke opknapbeurt 
gekregen. De Kil is verlengd en heeft weer 
een groot deel van de voormalige bedding 
gekregen. De natuurkwaliteit van de Kil is 
daarmee aanzienlijk verbeterd en daarmee 
zijn de leefomstandigheden voor veel riet- 
en moerasvogels toegenomen. In 2018 kun-
nen we wellicht de eerste resultaten daarvan 
gaan beleven. De afgelopen maanden zijn er 
al mooie waarnemingen gedaan, zoals een 
klein groepje baardmannetjes en twee terri-
toria van de Cetti’s zanger.

Gedurende de wintermaanden van 
2017/2018 hebben enkele vrijwilligers van 
de Natuurwacht Bommelerwaard de Hurnse 
uiterwaard intensief geïnventariseerd op de 
aanwezigheid van vogels en dan met name 
de wintergasten uit het hoge Noorden: gan-
zen, eenden, etc. Medio januari was er heel 
veel waterafvoer als gevolg van langdurige 
regenval in een groot deel van het stroom-
gebied van de Rijn en werd de uiteraard van 
Hurwenen ‘open gezet’ zodat de waard vol 
liep. De verhoogde zomerdijk langs de nieu-
we nevengeul bleef net een half metertje 
boven de hoogste waterstand. De hoogste 
waterstand was er op woensdag 10 januari 
toen er bij Lobith 7540 m3 water per secon-
de doorstroomde. De stand was toen 14,64 
meter boven NAP. Al hoewel het zeer indruk-
wekkend was bleef deze hoge waterstand Baardmannetjes

De Kil is 
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bedding 

gekregen

De Hurnse uiterwaard en zijn wintergasten
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gelukkig ver beneden de hoge waterstand 
van 1995: 11.900 m3 water per seconde. 
De hoge waterstand leidde er toe dat de 
ganzen zich massaal binnendijks ophielden 
of uitweken naar de maasuiterwaarden, waar 
het hoge water inmiddels aan het zakken 
was. In de uiterwaarden van Alem verbleven 
een paar duizend brandganzen.

Veel soorten eenden
Al vele jaren zijn de verschillende ontzan-
dingsplassen en tichelgaten in de uiterwaard 
van Hurwenen een heerlijke rustplaats voor 
vele soorten eenden. Ze verblijven er in gro-
te aantallen. Zo zien we medio januari op het 
grote Zandgat een groep van ruim zeven-
honderd smienten. De smienten arriveren 
pas laat in het najaar. De eerste smienten 
werden eind november geteld. Slobeenden 
geven de voorkeur aan de ondiepe tichelga-
ten aan de voet van de dijk bij het dorp Hur-
wenen. Medio november werden daar vijftig 
slobeenden geteld. Krakeenden hebben 
ook wel een voorkeur voor deze uit de wind 
liggende tichelgaten, maar komen op alle 
waterplassen wel voor. De wintertaling zoekt 
de veilige beschutting van wilgenstruweel 
langs de oevers. Die is vooral te vinden in 
de Kil zelf. Daar zijn zo’n twintig exemplaren 
geteld. De wintertaling was ook present in 
de grote groep smienten midden op het on-

stuimige zandgat. De mooiste waarneming 
is toch altijd weer de sierlijke pijlstaart. Ook 
deze soort verschijnt pas laat in het seizoen: 
eind december/ begin januari. Tenminste 
een vijftigtal pijlstaarten hadden medio ja-
nuari het gezelschap gezocht van een gro-
te groep smienten. Kleine groepjes werden 
waargenomen in de Kil en de Nevengeul. 
Tafeleenden zijn in geringe aantallen in het 
gehele gebied aanwezig. Lettend op hun 
duikgedrag zijn ze vooral in de wat diepere 
plassen te vinden.

Ganzen
Een van de rijkdommen van deze uiterwaard 
is de grote hoeveelheid aan ganzen die ie-
der jaar naar dit prachtige gebied komen 
foerageren.  Allereerst hebben we de stand-
vogels onder de ganzen. De nijlgans en 
Grauwe gans zijn het gehele jaar aanwezig. 
In de winter verblijven er ongeveer driehon-
derd Grauwe ganzen en een twintigtal nijl-
ganzen. 
Eind november werden er zevenhonderd 
grauwe ganzen extra geteld. Dit waren 
doortrekkers vanuit het hoge Noorden. Zij 
foerageerden op een akker vol met restanten 
van voederbieten. De eerste winterganzen 
waren kolganzen en die werden waargeno-
men medio november. Zie tabel. Aanvan-
kelijk ging het om vierhonderd exemplaren, 
maar iedere maand nam hun aantal toe.  Op 
16 januari zijn ook kolganzen geteld. Toen 
was het echter hoog water en verbleven 
honderden kolganzen binnendijks en zijn 
niet geteld. De brandgans komt altijd een 
maandje later dan de kolgans. De wintergas-
ten uit Spitsbergen waren zo’n 20 jaar gele-
den met amper vijftig exemplaren aanwezig. 
Ieder jaar zien we weer meer brandganzen. 
In 2012 zijn er in de gehele Bommelerwaard 
16.000 brandganzen geteld. In de Hurnse ui-
terwaard toen 2000. 
Het hoogste aantal in 2018 tijdens hoog 
water was duizend. Ook dit jaar geen toen-
dra-rietganzen gezien en ondanks ijverig af-
speuren van alle ganzen ook geen roodhals-
gans.

Bijzondere soorten
De Grote zilverreiger is alom in de Bomme-
lerwaard aanwezig. Begin november werden 
twintig reigers geteld, die de nacht kwamen 

doorbrengen in de Kil. Tijdens de meeste 
teldagen werden drie a vier Grote zilverrei-
gers waargenomen. Gedurende de gehele 
periode was een ijsvogeltje present en op 
16 januari werden we verrast door de Grote 
gele kwikstaart. Door ons niet waargenomen 
was een groepje baardmannetjes in decem-
ber 2017. Torenvalk en buizerd lieten zich 
alle teldagen zien en soms ook de sperwer. 
Op 16 januari was onduidelijk of zich een 
slechtvalk liet zien. Een grote groep smien-
ten vloog op toen een grote roofvogel over 
het water scheerde. Of was het toch een 
vrouwtjessperwer die uit de bosjes kwam? 
De slechtvalk huist in het najaar op een van 

Teldatum

07-nov

14-nov

25-nov

28-nov

04-dec

11-dec

19-dec

28-dec

02-jan

06-jan

16-jan

30-jan

Teltijd 15.00 09.00 15.30 09.00 15.00 09.00 09.00 12.00 09.00 15.00 13.30 09.00

Aalscholver 7 1 9 3 12 4 1 1 2 1

Bergeend 2

Blauwe reiger 2 1 1 4 3 4 6 2

Boomkruiper 1

Brandgans 12 325 140 85 170 920 400

Buizerd 1 2 1 1 3 3

Cetti’s zanger 1

Dodaars 3 5 1

Fuut 8 28 10 29 10 4 6 1 5 2 1 6

Grauwe gans 120 40 700 20 280 350 140 330 200 220 100

de pylonen van de Bommelse brug over de 
Waal. Bij regelmaat werden ook enkele do-
daartjes gezien.

Tot slot
De inventarisatie van de wintergasten in  
de Hurnse uiterwaard duurt nog tot begin 
maart. De verwachting is dat nog grote aan-
tallen eenden de komende weken komen 
foerageren. En misschien laat de eerste zo-
mergast zich al zien: de zomertaling. 
Feit is dat de Hurnse uiterwaard een prach-
tig natuurgebied is. En wij mogen daar met 
elkaar van genieten. Eropuit dus!

Ton van Balken
Co Hoevenaren

Rien Melis

En wij mogen 

daar met elkaar 

van genieten

Zo zien we

medio januari 

op het grote 

Zandgat een 

groep van ruim 

700 smienten.

Pijlstaart

Sperwer
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Vogelbescherming Nederland en Sovon Vo-
gelonderzoek Nederland stellen elk jaar een 
nieuwe vogelsoort centraal. Het gaat vaak 
om een soort die het wat moeilijker heeft en 
waarnaar meer onderzoek nodig is om hem 
beter te beschermen. Het jaar 2018 is uitge-
roepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. 

De Huiszwaluw
De huiszwaluw is een vrij kleine zwaluw, met 
een witte onderzijde en een zwarte bovenzij-
de, waarbij de witte stuit in de vlucht opvalt. 
De staart is een stuk korter dan die van de 
boerenzwaluw. De huiszwaluw overwintert in 
tropisch Afrika tot in Zuid-Afrika. In het voor-
jaar komt de zwaluw weer naar ons land om 
te broeden. Van oorsprong bouwt de huis-
zwaluw een komvormig nest van klei en zand 
tegen rotswanden. In Nederland is de huis-
zwaluw een echte cultuurvolger: bij gebrek 
aan rotswanden bouwt hij zijn nest onder 
dakgoten van huizen en boerderijen, onder 
bruggen en bij sluisgebouwen. De nesten 
zijn komvormig met een kleine invliegope-
ning en worden van klei en leem/zand ge-
maakt. Het nest is vaak in de buurt van water, 
omdat de huiszwaluw daar bouwmateriaal 

voor zijn nest kan verzamelen en omdat het 
water vliegende insecten zoals muggen aan-
trekt die voorzien in zijn voedselbehoefte. 
De huiszwaluw is een koloniebroeder die in 
groepen nestelt en leeft. Een paartje huis-
zwaluwen kan één tot twee keer broeden in 
een seizoen (half mei tot begin augustus), 
waarbij vier tot vijf eieren per legsel gelegd 
worden. Het uitbroeden van de eieren duurt 
ongeveer twee weken, waarna de jongen 
ongeveer 25 dagen op het nest zitten. 
Aan het eind van de zomer trekt de huiszwa-
luw weer naar Afrika.

Aantalsontwikkelingen
Rond 1970 werd het aantal broedparen huis-
zwaluwen geschat op 450.000. Sinds die tijd 
is dit aantal sterk afgenomen: in 2015 werd 
het aantal broedparen op 75.000 geschat, 
een afname van ruim 80%! Vooral in steden 
komt de huiszwaluw bijna niet meer voor. 
Men vermoedt dat de afname veroorzaakt 
wordt door een verminderd voedselaanbod 
(minder insecten) en door een afname aan 
geschikte nestlocaties door nieuwe bouw-
stijlen en door minder modderpoeltjes. 
Door de grote afname in de afgelopen 50 
jaar staat de huiszwaluw op de Rode Lijst als 
‘gevoelig’. 
Toch gloort er hoop aan de horizon voor de 
huiszwaluw. Uit tellingen van Sovon blijkt 
dat sinds 2000 de aantallen broedparen licht 
toenemen. De oorzaken daarvan zijn niet 
bekend. De toename verschilt aanzienlijk 
per regio, wat suggereert dat de succes-
factoren te maken hebben met de kwaliteit 
van de broedgebieden en bijvoorbeeld niet 
met de trek of de situatie in overwinterings-

Jaar van de Huiszwaluw

Groene specht 1 1 1

Groenling 4

Grote bonte specht 1

Grote gele kwikst 1 1

Grote zaagbek 1

Houtduif 6

IJsvogel 1 1

Kievit 200 150

Knobbelzwanen 2 2 4 4 7 2

Kokmeeuw 50 250 50 70

Kolgans 400 50 600 20 530 1180 420 100 200 350 80

Krakeend 50 30 100 15 13 33 110 34 30

Kramsvogels 40 1 5

Kuifeend 6 77 20 212 20 59 60 100 175 40 15 450

Meerkoet 5 170 8 90 20 130 65 10 14 180 110

Nijlgans 2 9 4 1 3 17 30 2 4 6

Ooievaar 1 2 1

Pijlstaart 15 10 50 20

Putter 10 3

Scholekster 5 2

Slobeend 50 12 20 15 12 10

Smient 20 1 90 100 166 220 700 125

Sperwer 1

Spreeuw 100 30 50 150 300 50

Staartmees 20 15

Stormmeeuw 20

Tafeleend 50 35 10 20 14 5 36

Torenvalk 1 1 1 1 1 1 1

Vink 20 8 15 6 1

Waterhoen 2 5

Wilde eend 10 20 24 20 22 43 20 60 12 15 40

Winterkoning 1

Wintertaling 10 40 24 40

Zilverreiger grote 20 4 3 4 2 1 2 3 2

Teldatum

07-nov

14-nov

25-nov

28-nov

04-dec

11-dec

19-dec

28-dec

02-jan

06-jan

16-jan

30-jan

Teltijd 15.00 09.00 15.30 09.00 15.00 09.00 09.00 12.00 09.00 15.00 13.30 09.00

Het gaat vaak 

om een soort 

die het wat 

moeilijker heeft 

en waarnaar 

meer onderzoek 

nodig is om hem 

beter te 

beschermen
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gebieden. Omdat het zo belangrijk is om te 
weten wat de succesfactoren zijn voor het 
broedsucces van de huiszwaluw, is dit jaar 
uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw.

Welke activiteiten worden in het 
Jaar van de Huiszwaluw georga-
niseerd?

Dit jaar wordt er opgeroepen om nog onbe-
kende locaties van huiszwaluwkolonies door 
te geven, zodat beter geschat kan worden 
wat het aantal huiszwaluwen op dit moment 
is en hoe sterk de regionale verschillen in 
aantalsontwikkeling zijn. Om succesfactoren 
voor het broedsucces te onderzoeken, wor-
den tellers gezocht die de huiszwaluwnesten 
een seizoen lang willen volgen. Het door-
geven van kolonies en het aanmelden voor 
nestonderzoek kan via www.jaarvandehuis-
zwaluw.nl. Hier kunt u ook een kaart vinden 
met al bekende locaties van huiszwaluwko-
loniën.

Oproep: 
locaties gezocht voor het plaatsen van kunst-
nesten!
De Natuurwacht Bommelerwaard draagt 
graag een steentje bij aan het behoud en 
faciliteren van de huiszwaluw in onze regio. 
Daarom willen wij graag kunstnesten plaat-
sen in de buurt van al bestaande koloniën. 
Niet elk huis is namelijk geschikt voor zwalu-
wen om een nest tegenaan te maken, terwijl 
de locatie wel goed is. Het ophangen van 
kunstnesten biedt dan een uitkomst. 
Een kunstnest voor huiszwaluwen is gemon-

teerd op een ruwe achterwand waar nestma-
teriaal goed aan blijft plakken en heeft een 
overstek waar het nest aan gebouwd kan 
worden. Er kan ook gekozen worden voor 
een kunstnest waarbij er plek is voor twee 
nestkommen, waarvan één kunstnestkom al 
geplaatst is om de zwaluwen aan te moedi-
gen zelf hun tweede kom ernaast te bouwen. 
Door de kunstnesten te plaatsen in (de buurt 
van) een bestaande huiszwaluwkolonie, 
neemt de kans aanzienlijk toe dat het nest 
bewoond gaat worden.

Dus: broeden er in de buurt van uw woning 
huiszwaluwen en wilt u graag een kunstnest 
bij uw woning? 
Neem dan contact op via info@natuurwacht-
bommelerwaard.nl, t.a.v. Cassandra van 
Altena. Er wordt dan zo spoedig mogelijk 
contact met u opgenomen om de mogelijk-
heden te bekijken.

Wilt u graag een 

kunstnest bij uw 

woning?

Een verrassend mooie route
De Natuurwacht heeft op zich genomen om  
in ieder magazine de rijkdom aan flora en 
fauna van een klompenpad te beschrijven.  
Het Alemsche klompenpad, dat gekoppeld 
is aan dit Zandslagenpad  is in ons vorig 
nummer uitgebreid beschreven. 

Wanneer je het routekaartje bekijkt van het  
9 km lange Zandslagenpad door Rossum  
krijg je aanvankelijk het gevoel dat een groot 
deel van het pad door de bebouwde omge-
ving loopt. Dat valt echter reuze mee. 
De samenstellers van dit klompenpad heb-
ben een bijzonder fraaie route gemaakt die 
langs de allermooiste plekjes van Rossum en 
Hurwenen lopen. Het is wel een fikse wande-
ling van bijna 2,5 uur. 
We starten bij het mooi gelegen hotel/res-
taurant De Gouden Molen aan de Waal-
dijk te Rossum en lopen over het fietspad/
wandelpad dat boven op de Waaldijk ligt in 
noordwestelijke richting: richting Hurwenen. 
We genieten van het prachtig uitzicht over 
de rivier de Waal. Aan de overzijde zien we 
het dorp Heesselt liggen met zijn uiterwaar-
den. Op dit moment wordt in deze grote 
uiterwaard een nevengeul aangelegd. In de 

Het klompenpad van Rossum: het Zandslagenpad

wintermaanden is deze uiterwaard een eldo-
rado voor duizenden overwinterende gan-
zen: kolganzen en brandganzen. In maart 
vliegen de meeste ganzen weer terug naar 
hun broedgebieden in Spitsbergen en het 
noorden van Europa. De Grauwe ganzen en 
nijlganzen zijn jaarvogels en zoeken hier hun 
broedplaats.
Na een paar honderd meter gaan we bij 
een betonnen trap links de dijk af en dalen 
af in het bos dat parallel aan de dijk loopt:  
het Slingerbos. Dit kleine bos is bijzonder rijk 
aan stinzenplanten. In het voorjaar staat het 
hier werkelijk vol met een vrij zeldzame stin-
zenplant: holwortel. Er is een witte en paarse 
variëteit. 

Dankzij inzet van vrijwilligers zijn er flink wat 
bollen van diverse soorten sneeuwklokjes 
geplant. Een lust voor het oog. De Italiaanse 
aronskelk, winterakonieten en maartsviool-
tjes staan ook her en der verspreid onder de 
oude beuken en lindebomen. In een derge-
lijk stinzenmilieu mag de taxus niet ontbre-

Holwortel

Nijlgans
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ken. De taxus is een ideale broedplaats voor 
de staartmees. In het Slingerbos komen veel 
spechten voor: Grote bonte specht, Groene 
specht en ook de boomklever en de boom-
kruiper. Het aantal soorten mezen is aanzien-
lijk. In de winter is de Zwarte mees present 
en in sommige jaren broedt hier de matkop-
mees. De bosuil laat zich ook weer ieder jaar 
horen.
Aan het eind van het Slingerbos gaan we 
de dijk weer op en vervolgen we onze weg 
richting Hurwenen. Links zien we boomgaar-
den, die landschappelijk fraai zijn weggezet 
met groepjes haagbeuken. We komen nu in 
het gebied van de ooievaars. Links zien we 
de hoge hoogspanningsmast met een tien-
tal nesten voor ooievaars: heel bijzonder. 
Dankzij het buitenstation van Rossum gaat 
het heel wat beter met de ooievaars in het 
rivierengebied. Bijna ieder dorp in de Bom-
melerwaard heeft wel een ooievaarsnest. To-
taal gaat het om vijftig paartjes inclusief de 
ongeveer twintig broedparen die in en rond 
dit buitenstation voorkomen.
Bij de Molenstraat (dus niet de Doorning-
straat) gaan we wederom bij een trapje de 
dijk af en gaan deze straat in. Rechts is een 
kort doodlopend straatje (de Perswei) waar 
je allerlei gezellige dieren kunt zien: een 
ezel, pauwen, schaapjes en heel veel kippen. 
Genieten dus! In deze Molenstraat natuurlijk 
de prachtige korenmolen van Hurwenen, zie 

hiervoor de folder van het klompenpad. 
Op zaterdagmiddag kun je de molen bezoe-
ken, mits de vlag uithangt. Halverwege de 
straat gaan we links het veld in. We lopen 
langs een kleine kwekerij van kerstbomen 
en lopen voorzichtig over een bruggetje en 
gaan dan rechtsaf. We steken de straat over 
en gaan tegenover tuinplantencentrum De 
Pimpernel de boomgaard in. Er staan hier di-
verse soorten fruitbomen zoals het appelras: 
Fresco Wellant. Helaas worden jaarlijks niet 
alle appels geplukt. Soms is de kiloprijs per 
soort zo gering dat het de moeite niet loont 
om ze te plukken. De vogels zijn hier erg blij 
mee. 
Honderden kramsvogels en koperwieken, 

die hier in de winter verblijven, doen zich te 
goed aan de vele gevallen appels. We ko-
men uit op een begraafplaats en lopen langs 
de sloot richting de openbare weg. We lo-

pen via de H.C. de Jonghweg terug naar 
het dorp Rossum. Deze weg naar en in het 
dorp Rossum is wellicht een van de mooiste 
wegen van de Bommelerwaard. Hier staan 
prachtige landhuizen; de een nog mooier 
dan de ander. We lopen nu langs de voor-
zijde van het ooievaarsstation. Langs de weg 
staan o.a. Amerikaanse eiken. Bij de Hoge-
weg (dus niet bij de Torenstraat) gaan we 
rechtsaf. Links op de hoek zien we een erf 
waar een prachtige toom kippen loopt. 
Het is het kippenras Brahma (meerzomig pa-
trijs). 

Wat verderop in de straat zien we rechts een 
prachtig landhuis liggen waarvan het rieten 
dak, zo te lezen,  in 2016 is vernieuwd. Super 
dat dit soort fraaie huizen goed onderhou-
den worden. Helaas lopen we nu wat door de 
bebouwde kom. We zien voorbij de kruising 
flinke bomen staan. Het zijn Japanse kersen. 
In het voorjaar is het hier een lust voor het 
oog met schitterende bloesem in allerlei tin-
ten: wit, roze en paars. Nu wel opletten, want 
bij de Koninginnelaan gaan we linksaf. 
Dus goed de pijlen volgen van de bordjes 
van het klompenpad. We lopen achter de 
huizen langs en worden uiteindelijk beloond 
met een prachtig wandelpad over de Wes-
teringh en langs de Rossumse wetering. 
Feitelijk lopen we over het veegpad van 
deze belangrijke afvoersloot. We zien rechts 

boomgaarden waarlangs een prachtige 
beukenhaag staat. Aan de andere zijde een 
fraaie rij knotwilgen. 
De wilgen mogen echter niet zo hoog wor-
den omdat ze anders te veel licht wegnemen. 
Ze worden bijna jaarlijks gesnoeid. De haag-
beuk is voor veel vogels interessant. Lijsters 
en merels broeden hier graag in. We zien in 
een deel ook een flinke begroeiing van bra-
men. Braamsluipers en zwartkop (tuinfluiters) 
horen we hier veelvuldig zingen. Goed is te 
zien dat de mol zich prima thuis voelt op dit 
veegpad. Wat een molshopen! In de wete-
ring zie je af en toe wat stokjes staan van de 
rattenvanger. Er komen hier zeer veel mus-
kusratten voor. Om te veel schade aan de 
oever te voorkomen probeert men ze met 
klemmen te vangen. Jaarlijks worden er vele 
honderden muskusratten in de Bommeler-
waard gevangen.

Halverwege zien we aan de linkerzijde een 
steenuilenkast in de boom. De Natuurwacht 
Bommelerwaard heeft een werkgroep die 
zich inzet voor de steenuil. De werkgroep 
plaatst overal in de Bommelerwaard speciale 
nestkasten voor steenuil. Inmiddels zijn dat 
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er al ruim zeventig. Het merendeel is door 
een steenuilenpaartje bezet en jaarlijks wor-
den een vijftigtal jongen groot. . 
Aan het eind van dit mooie wandelpad gaan 
we linksaf en moeten we een kort stukje 
langs de drukke Van Heemstraweg lopen.  
Bij de rotonde gaan we weer links en volgen 
de bordjes van het klompenpad. We steken 
de weg over en komen op de Maasdijk.
Deze Maasdijk geeft werkelijk een fantas-
tisch uitzicht op de uiterwaarden. Her en der 
liggen waterpartijen in deze Alemsche Over-
waard. Vroeger lag deze uiterwaard vast aan 
het dorp Alem en behoorde eigenlijk bij het 
Brabantse land. Op enig moment heeft de 
Maas een andere bedding aangenomen 
waardoor een groot deel van de uiterwaard 
aan de overzijde c.q. aan de Rossumse zijde 
van de Maas kwam te liggen. Medio de twin-
tigste eeuw is de provinciale weg door deze 
uiterwaard gelegd. De Maasdijk kon het vele 
doorgaande verkeer niet meer aan. 
Aan het begin van de Maasdijk is links in het 
buurtschap Rome een moderne kleine woon-
wijk aangelegd. De huizen zijn duurzaam ge-
bouwd en hebben een bijzondere uitstraling 
met de okerkleurige aanblik. Het is alle sei-
zoenen de moeite waard om de uiterwaar-
den goed af te speuren. In de winter zitten 
hier honderden brandganzen en kolganzen. 
In het voorjaar kun je in de diverse poelen 
en strangen verschillende soorten eenden 
waarnemen: slobeend, krakeend, smient, 
kuifeend, wintertaling en met een beetje ge-
luk ook de pijlstaart en zomertaling. 
In de zomer foerageren hier de lepelaars, die 
broeden in de uiterwaard bij Haaften. Maar 

Brand- en kolganzen

ook kleine zangvogels zijn er zoals putter, 
groenling, grasmus, tuinfluiter, braamsluiper, 
fitis, tjiftjaf en zwartkop. Het is ook een ideaal 
biotoop van uilen. 

Bijna alle soorten uilen komen langs dit 
klompenpad voor. We noemden al de bosuil 
en steenuil. De ransuil broedt in deze uiter-
waard in oude meidoornhagen. De kerkuil 
broedt in een uilenkast in een schuur van een 
boerderij. 
De velduil komt als broedvogel niet in de 
Bommelerwaard voor. We vervolgen de 
Maasdijk en komen weer bij het beginpunt. 
Er zijn mogelijkheden om nog een uitstapje 
naar Fort St. Andries te maken, zie de folder 
en ook in het boek over de flora en fauna 
van de Bommelerwaard: Bommelerwaard 
Natuurlijk. Daarin wordt ook uitgebreid ver-
teld over het Slingerbos en de uiterwaarden 
rondom Alem en Hurwenen. Dit boek is te 
koop bij de Natuurwacht. 
Zie onze website: www.natuurwachtbomme-
lerwaard.nl 

Ton van Balken
Rien Melis

Bijna alle 

soorten uilen 

komen langs 

dit klompenpad 
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Ransuil

Smienten en Wilde eend

foto’s: Ransuil en jonge steenuilen, Klaas Leerlooier;  Kramsvogel, Kees Plomp
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