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Vijf opeenvolgende berichten afgelopen 
week op mijn computer van Nature To-
day, (voorheen natuurbericht). Deze ga-
ven mij aanleiding de ontwikkelingen op 
het gebied van natuurbeheer eens vanuit 
de hoogte te bekijken. 
De beheerders proberen de negatieve 
ontwikkelingen te verdoezelen door er 
toch een lichtpuntje aan te binden.
Natuurlijk worden we blij van berichten 
van ons bestuurslid, die met regelmaat 
de blog “ blijmeteenmooiemus” opvoert, 
om zo haar bevindingen met anderen te 
delen. Ook het iedere keer weer ververste 
beeldmateriaal op onze site en de face-
book pagina is een uitdaging om de na-
tuurgebieden in te trekken.
Dit laat echter onverlet dat we niet de 
groenste stad van Nederland zijn gewor-
den. Anders gezegd: Hiep, hiep hoera,
Zaltbommel is tweede geworden!
Je ziet wel, ik ben direct hoog in de 

boom geklommen en ik weet wat er van 
kan komen. Nu of nooit : de beuk erin!  
We moeten als Natuurwacht Bommeler-
waard ons echt doen gelden.
Het begin is er, we weten sinds het in 
omloop brengen van het boek Bomme-
lerwaard, natuurlijk! waarover we praten. 
Wat we niet moeten is van dit gebied een 
openlucht theater maken en het Mun-
nikenland zeker niet vergelijken met de 
Oostvaardersmoerassen. 

Zo wil ik afronden met twee van toepas-
sing zijnde spreekwoorden:

Beter één vogel in de hand dan
tien in de lucht

en 
Eén zwaluw maakt nog geen zomer !, 

bij u in herinnering te roepen en u ver-
zoeken er naar te handelen.

Harry Puijker, vz

Beste leden van de Natuurwacht, 
Laat ik beginnen u een groen en natuurrijk 2016 te wensen! om vervolgens met de 
deur in huis te vallen.

“Een winterbedje voor de winterrust”
“2015: matig nachtvlinderjaar met wat lichtpuntjes”

“Otters nog steeds aanwezig in Gelders rivierengebied”
“Afname smient door lager broedsucces” en

 “Te grote risico’s Oostvaarders plassen”,
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WEER,  
       niet weer het Weer 

Nee, dit keer een TERUG-blik en geen 
vooruitzicht.
Een terugblik op de activiteiten rond het 
40-jarig bestaan van
 de Natuurwacht Bommelerwaard.
Om het beeld compleet te maken zou ik 
minstens vijf jaar in de tijd terug moeten 
gaan. Dit is het moment, waarop Ton van 
Balken samen met Rien Melis het idee 
opvatten een boek over de natuurgebie-
den in de Bommelerwaard te schrijven 
en daartoe met inventarisaties beginnen.
Ruim twee jaar geleden hadden ze een 
beeld hoe het boek eruit zou moeten zien 
en werd er moment van uitgave bepaald.
Wat is er mooier dan het te relateren aan 
het 40-jarig bestaan van de Natuurwacht 
Bommelerwaard? Het bestuur werd ge-
polst of er animo bestond een bijdrage 
te leveren. Zo gezegd zo gedaan! Harry 
Kolman zag z’n kans schoon zijn kwa-
liteiten als vormgever van het boek ten 
toon te spreiden. Het gaat te ver om een 
ieder die een bijdrage aan het boek le-
verde persoonlijk te vernoemen.
Het resultaat mag er zijn! Bommeler-
waard, natuurlijk ! ligt in de winkels en 
is ook te verkrijgen via onze web-site. 
Dat het niet een boek  alleen voor op 
de keukentafel is werd nog eens onder-
streept door de verschillende sprekers 
op de receptie van 14 oktober j.l. in de 
Gasthuiskapel.
Het werd een ruim bezochte bijeenkomst 
voor vertegenwoordigers van gemeen-

ten, zusterverenigingen en niet te verge-
ten sponsoren.
Een ander, niet minder te waarderen ini-
tiatief wilde ik ook memoreren.
De door Dirk Muller opgezette brochure 
“Landschapsroutes Bommelerwaard” 
heeft kort daarvoor ook z’n intrede ge-
daan.
De aftrap vond plaats op 13 september 
met een grote groep belangstellenden on-
der leiding van onze excursieleiders. 
Die middag werden zowel de Klooster-
wiel route als de Stadswalenroute getest 
en met zeer positieve reacties afgesloten. 
Aan dit initiatief zal wel een vervolg ge-
geven worden, aan enthousiasme zal het 
niet liggen, nu nog de tijd en de midde-
len.
De Bever werkgroep, de Vlinder werk-
groep en Steenuilenwerkgroep hebben 
door eigen activiteiten een bijdrage aan 
het op de kaart zetten van de Natuur-
wacht geleverd. 
Tot slot wil ik Cassandra bedanken voor 
de meer dan voortreffelijke presentatie 
over 40 jaar Natuurwacht Bommeler-
waard op de jubileumavond.
Ik sluit af met de hoop uit te spreken dat 
over tien jaar een vergelijkbare ploeg 
klaar staat om het nog eens dunnetjes 
over te doen.

Harry Puijker, vz

Algemene Ledenvergadering: 9 maart 2016

Onze algemene leden vergadering (ALV) wordt dit jaar al op 9 maart gehouden (was 
voorheen in mei) om 19.30 in Gambora te Gameren. In de vergadering wordt u bij-
gepraat over wat wij in 2015 gedaan hebben, hoe onze financiële situatie eruit ziet, 
en leggen wij u onze beleidsplannen voor 2016 e.v voor. Ook kunnen bestuursleden 
her- of gekozen worden. Na de ALV organiseren we traditiegetrouw een interessante 
lezing die ook toegankelijk is voor niet-leden.

Voor de komende ALV zijn wij nog op zoek naar een kascommissielid. Deze contro-
leert samen met een ander kascommissielid en de penningmeester onze kas. Het kost 
niet veel tijd (maximaal 1 avond). Interesse? Mail dan naar penningmeester@natuur-
wachtbommelerwaard.nl.
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Na het boek…….

Een stukje schrijven voor de nieuwsbrief 
over een leuke soort of een natuurgebied. 
Ik schud het normaal zo uit mijn mouw. 
Maar nu. Het is lastig zo kort nadat er 
een boek is uitgegeven over alle mooie 
Bommelerwaardse gebieden en heel veel 
in het oog springende soorten. Dus wat 
moet je dan. Het simpel houden. Alle-
daags, algemeen en bekend. Toch is dit 
ook een heel bijzonder plantje. Het hele 
jaar mooi. 

De wetenschappelijke naam laat er geen 
twijfel over bestaan. Bellis perennis of 
het madeliefje is een van de weinige 
bloemetjes die je het hele jaar in bloei 
kan vinden. En dat komt omdat het 
plantje goed tegen hoge en lage tempe-
raturen kan. Bij -17 °C blijft het plantje 
lekker doorgaan. De Nederlandse naam 

kan worden ontleed in made en in liefje. 
Made is oud-Nederlands voor weide en 
slaat op de vindplaats van dit kleine lieve 
bloemetje. 
Bij de Germanen is het madeliefje ge-
wijd aan Frya, godin der liefde en de 
vruchtbaarheid. In de 13e eeuw werd het 
bloemetje daarom nog ‘flos amoris’ of 
liefdesbloemetje genoemd. Hoogstwaar-
schijnlijk ligt daar ook de oorsprong 
van het uitrekken van de straalbloemen 
(de witte blaadjes) onder het uitspreken 
van: “ze houdt van mij, ze houdt niet van 
mij”. En het laatste uitgetrokken blaad-
je… geeft een voorspelling! 
Naast een voorspellende waarde hebben 
madeliefjes ook culinaire waarde. De 
jonge blaadjes en de nog niet (volledig) 
geopende bloemetjes kunnen worden ge-
geten. Ze geven een nootachtige smaak 
af. Het hele jaar door!

Tekst en foto: Dirk Muller

Ervaringen van een  
natuurgids

Al sinds de oprichting van de Natuur-
wacht, ruim 40 jaar geleden, worden 
er excursies gegeven in de Bommeler-
waard. Met een groepje gidsen proberen 
we altijd weer leuke excursies te beden-
ken met interessante thema’s in mooie 
gebieden. 
Maar waarom wordt een mensch na-
tuurgids? Voor mij begon het in de lente 
van 2012. Er werd een ‘vroege vogel 
excursie’ georganiseerd door de Natuur-
wacht in de Boezem van Brakel: 7.00 ’s 
ochtends beginnen. Op zondag nog wel. 
Maar ik wilde mee, want ik hield (en hou) 
erg van vogels. Het was een hele mooie 
excursie, ik weet niet eens meer wat we 
allemaal gezien hebben, maar ik was nog 
nooit in dat gebied geweest en ik vond 
het er prachtig (het is nog steeds een van 
mijn meest favoriete gebieden in deze 
regio). En het was ook gezellig, tijdens 
zo’n excursie wordt heel wat afgekletst. 
Wat mooi, dacht ik, om zo je kennis te 
kunnen delen en om mensen gebieden 
te kunnen laten zien die praktisch om de 
hoek liggen en het bezoeken meer dan 
waard zijn.
Mijn interesse was gewekt. In september 
dat jaar ging ik nog een keer mee met een 
excursie, dit keer in de Kil van Hurwe-
nen. Ruim 60 mensen kwamen opdagen! 
Zoveel mensen is best veel voor twee 
gidsen, dacht ik, en zo kwam het idee om 
ook natuurgids te worden. 

En sinds die dag zit ik ‘in de natuur’. 
Ik werd lid van de werkgroep Vogels en 
Planten, ik ging met vrijwel alle excur-
sies mee, ik volgde een natuurgidsen-
opleiding… en ik ben zelf excursies gaan 
geven! Het liefst over vogels, en als de 
excursie niet over vogels gaat: dan toch. 
Ik kan er niks aan doen, daar ben ik het 
meest enthousiast over. Op zijn minst 
wil ik één vogelgeluid nagedaan hebben 
tijdens een excursie. Ik heb inmiddels 
een behoorlijke reputatie daarin opge-
bouwd…
Ook al geven we ruim 40 jaar excursies 
in hetzelfde gebied, er blijven maar men-
sen op afkomen. Soms zie ik bekende 
gezichten, van mensen die al een keer 
eerder mee hebben gelopen. Ik vind dat 
ontzettend leuk, ik beschouw het als een 
compliment: blijkbaar was de vorige keer 
zo leuk dat mensen weer met ons mee 
willen. Maar er blijven nog steeds men-
sen komen die voor het eerst meelopen 
en die voor het eerst een gebied ontdek-
ken. Of die voor het eerst een Bonte- of 
Groene specht zien. Dat vind ik het meest 
leuke aan excursies geven: die verruk-
king bij mensen zien als ze voor het eerst 
iets zien, of dat nou een ijsvogel, een 
kuifeend, of een grote kaardebol is. 
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Afgelopen jaar hebben we weer een aan-
tal prachtige excursies gegeven. Zoals 
in de Breemwaard, waar we wintervo-
gels gingen kijken. Of in het voorjaar 
in de Lieskampen, waar de oranjetipjes 
rondvlogen. Of op een warme zomerdag 
langs de nieuwe nevengeul in de Kil van 
Hurwenen: wat is het daar veranderd! 
De inmiddels traditionele Nacht-van-de-
Nacht-excursie in oktober werd in 2015 
wel erg goed bezocht: bijna 60 mensen 
kon ik onderscheiden in het donker! 
Onze nieuwste werkgroepen deden ook 
een duit in het excursiezakje. De werk-
groep Bevers ging in de avondschemer 
op pad om bevers te kijken en gelukkig 
kwam er nog eentje voorbij gezwommen 

ook. En de werkgroep Vlinders Bom-
melerwaard organiseerde een avondje 
nachtvlinders kijken tijdens de Nacht-
vlinderNacht: met stroop, lamp en doek 
wisten zij vele prachtige nachtvlinders te 
lokken.

Ik kijk enorm uit naar een nieuw jaar 
vol met leuke excursies. Ik hoop u daar 
(weer) te zien!

Cassandra van Altena

Een overzicht van de excursies is te 
vinden in onze activiteitenagenda.

Steenuilen

Ook dit jaar is de steenuilenwerkgroep 
weer druk geweest met het ophangen, 
checken en schoonmaken van de nest-
kasten. De natuur en in ons specifieke 
geval, de steenuilen, kunnen in de Bom-
melerwaard op warme belangstelling 
rekenen. Dat blijkt niet alleen uit het 
feit, dat wij steeds weer allerhartelijkst 
worden ontvangen door alle erfeigena-
ren, maar dat blijkt ook uit de financiële 
bijdragen van verschillende erfeigena-
ren, de Natuurwacht Bommelerwaard,  
VANL De Capreton en niet op de laatste 
plaats de onlangs ontvangen prachtige 
bijdrage van de Gemeente Zaltbommel. 

Door al die bijdragen kunnen we onze 
plannen uitvoeren. Waarvan de doelstel-
ling een “nestkasten-dekking” over de 
hele Bommelerwaard wel de belangrijk-
ste is. Ook in educatieve zin willen we 
iets gaan doen en denken daarbij aan het 
opzetten van een ‘steenuilenles’ voor het 
basisonderwijs.

Op dit moment hebben we 58 Steen-
uilenkasten binnen de Bommelerwaard 
hangen waar wij bemoeienis mee heb-
ben (er hangen er ongetwijfeld meer). De 
inschatting is dat we met 70 kasten een 
eind zullen zijn met onze doelstelling.
Op een Google-maps-overzichtkaart kunt 
u zien waar de kasten (ongeveer) hangen. 
Kijk daarvoor op:  

www.steenuilen-bwrd.weebly.com

De nestkasten maken we tegenwoordig 
van Douglas/Larix-hout. Dit is duurzaam 
hout en kan onbehandeld zo maar 10 jaar 
mee. Ook de broodnodige vochtregulatie 
van de kast is gediend met onbehandeld 
hout. Verschillende kasten ‘van het eerste 
uur’ zijn we o.a. om die reden al aan het 
vervangen.
Voor alle erfeigenaren die tot nu toe geen 
steenuilen in/bij hun nestkast gezien heb-
ben, let op: al in januari gaan steenuilen 
op zoek naar een nestgelegenheid. Dus 
het kan zo maar zijn dat ...

Het blijkt dat 40% van onze kasten ook 
echt door steenuilen gebruikt wordt, 
een mooi resultaat. Het aantal, van 14, 
jonge uilen waar we zeker van zijn is 
niet spectaculair, maar het was dan ook 
een (klimatologisch) raar voorjaar wat 
ook blijkt uit het aantal niet uitgebroede 
(koud aangetroffen) eieren.
Landelijke berichten over 2015 zijn wis-
slend.

Harry Kolman
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Overname van artikelen en/of foto’s uit deze nieuwsbrief is toegestaan 
indien de bron en auteur vermeld worden.

een bezoek aan 
www.natuurwachtbommelerwaard.nl 

is de moeite meer dan waard

1e prijs fotowedstrijd, Genol de Jong
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