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Paddenstoelen
Als je in de herfstmaanden  gaat wandelen in de Kloos-
terwiel dan is het genieten van de vele soorten pad-
denstoelen. Dankzij het uitdunnen van het bos door 
het kappen van essen een aantal jaren geleden ver-
schijnen er op de oude stronken prachtige korstzwam-
men. Het zijn vooral tonderzwammen en zwavelkopjes. 
Als je echt goed zoekt dan kom je bijzondere soorten 
tegen zoals de zwavelzwam en zadelzwam. Overal 
staan inktzwammen. Het zijn vooral de glimmerinkt-
zwammen. Met een goede speurneus kun je wel vijf 
soorten inktzwammen ontdekken.

Bijzondere vogels
De Kloosterwiel ligt midden in woonwijk De Spelle-
waard. Je verwacht dan eigenlijk geen zeldzame vogels. 
Maar dankzij de ligging aan de Waal met zijn uiterwaar-
den kun je verrast worden door zeldzame en bijzondere 
vogels. Vorig jaar werd een zeldzame reiger gezien: de 
kwak. Deze zomer verscheen opeens het woudaapje. 
Lang geleden was deze kleine reigerachtige broedvogel 
in de Kil van Hurwenen. In het riet schuilt al jaren een 
waterral. Helaas zie je deze schuwe vogels maar zelden. 
Gelukkig laat de waterhoen zich wel bewonderen en 
was de fuut met jongen een lust voor het oog.

Zangvogels
De zomergasten van de Kloosterwiel zijn vertrokken 
naar zuidelijke landen. Het concert van vogelgeluiden, 
dat in het voorjaar bij zonsopgang is te horen, is er 
even niet. Zo af en toe hoor je het roodborstje. Dat zijn 
veelal wintergasten uit de Scandinavische landen. De 
zeldzame Cetti’s zanger is een standvogel, die zich ook 
in de herfst graag eventjes luidruchtig laat horen als er 
opeens een wandelaar verschijnt. De prachtige ijsvogel 
wordt ook regelmatig gezien. Bij verstoring laat hij een 
kenmerkend geluid horen, maar je moet wel uitsteken-
de oren hebben om dat ‘snelle hoge geluid’ te kunnen 
waarnemen. 

Het elzenbos langs de dijk
De rijkdom aan flora en fauna dankt de Kloosterwiel 
o.a. aan de verschillende typen vegetatie. In het griend 
staan de wilgen, in het oostelijk deel is een dicht mei-
doornbos, in het westen een essenbos.  Langs de waal-
dijk in het noorden ligt een langgerekt bos van elzen. 
De elzen in dit smalle bos zijn grotendeels aan het eind 
van hun levensloop. Elzen worden veelal niet ouder 
dan 50 jaar. Dit i.t.t. eiken en beuken, die een paar hon-
derd jaar oud kunnen worden. In samenspraak met de 
gemeente Zaltbommel is besloten dit elzenbos in een 
periode van 12 jaar te vervangen.  

zwavelzwam

woudaap

fuut met jongen

elzenbos (rechts)



Steun ons werk en wordt voor één tientje lid 

Veel bewoners van de Spellewaard zijn al lid van de Natuurwacht. Zij steunen op deze wijze het werk van Natuur-
wacht en tonen zo hun dankbaarheid aan de vrijwilligers voor het vele werk dat ieder jaar wordt gedaan. Leden ont-
vangen ons prachtige magazine en als je voor 2021 lid wordt krijg je zelfs een fraai natuurboek: Ontdekken is genie-
ten. Meld je aan via: info@natuurwachtbommelerwaard.nl. Voor meer info: www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Om de 4 jaar wordt een deel van het elzenbos gekapt 
en vervolgens weer opnieuw ingeplant met jonge el-
zen. Een elzenbos is zeldzaam in de Bommelerwaard. 
We willen dit bos dus graag behouden. De zaadjes van 
de els in de elzenproppen zijn vooral in de wintermaan-
den een voedselbron voor veel vogels: putters, sijsjes, 
vinken. Dit najaar wordt met kappen begonnen aan 
de oostzijde. In het voorjaar kunnen dan nieuwe elzen 
gepoot worden. In 2024/2025 komt het volgende stuk 
aan de beurt. Door het werk over een lange periode uit 
te voeren zorgen we ervoor dat er voldoende dekking 
en voedsel blijft voor de fauna en het landschap niet al 
te zeer wordt verstoord.

Een bloemrijke dijk
De dijk tussen Zaltbommel en Gameren is rijk aan bloe-
men. In het voorjaar en de zomermaanden is het een 
prachtige bloemenzee.  Tussen de vele margrieten en 
het paarse knoopkruid staan zeldzame stroomdalplan-
ten als marjolein, luzerneklaver en beemdkroon. Het 
is jammer dat de dijk gemaaid moet worden en alle 
bloemenpracht in één keer verdwijnt. Ook voor vlin-
ders, bijen en hommels is dit geen goede zaak. Opeens 
is alle stuifmeel en nectar verdwenen. De Natuurwacht 
heeft contact opgenomen met het Waterschap Ri-

vierenland om te bespreken of er niets anders gemaaid 
kan worden: gefaseerd. Dit heeft er toe geleid dat het 
Waterschap de ene zijde van de dijk 4 a 6 weken eer-
der maait dan de andere zijde, zodat er voor vlinders 
en bijen altijd vegetatie blijft. Natuurwacht is hier erg 
blij mee. Het zou fijn zijn wanneer bij de tweede maai-
beurt in september een deel van de vegetatie (20%)  
kan blijven staan, zodat insecten kunnen overwinteren. 
Wellicht zijn er mogelijkheden in de brede berm aan de 
zuidzijde van de dijk richting Gameren (Beemstraat). 
Het Waterschap is in ieder geval bereid mee te denken 
(mits de veiligheid/stevigheid van de dijk niet in het 
geding komt) en dat biedt hoop voor de toekomst.

Knotwilgen snoeien en corona
Helaas is het corona-virus nog niet verslagen. Dat bete-
kent dat we voorzichtig met elkaar om dienen te gaan. 
Echter de knotwilgen in de Kloosterwiel moeten wel 
om de 3 jaar gesnoeid worden. Dit najaar dient het 
griend aan de noordwestzijde gekapt te worden. Vrij-
willigers van Natuurwacht gaan dat snoeiwerk in kleine 
groepjes van 2 a 3 personen uitvoeren, die onderling 
de afstand van 1,5 meter zullen houden. Voorlopig dus 
geen werkdagen waar iedereen welkom is. Hopelijk is 
dat in 2021 wel mogelijk.

Grote centauri op de dijk tussen Zaltbommel en Gameren


