Activiteitenagenda september 2022 – maart 2023
Datum

Soort activiteit

Thema

Informatie

Za 3-9

Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin

10.00-12.30, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Woe 14-9

Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin

10.00-12.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 18-9

Werkgroep
Natuurwandelingen

Hedelse Bovenwaard
Ooibos, bevers, open vlakten. In de bovenwaard kan
je van alles verwachten. Bij laag water steken we de
geul over (zorg voor dicht schoeisel) en lopen we een
rondje. Staat het water hoger, dan wandelen we
heen- en weer. Een wandeling van ongeveer drie uur.

10.00, verzamelen op de
parkeermogelijkheid langs de A2, afslag
Maasdijk. Denk eraan om iets te eten en
te drinken mee te nemen voor onderweg.
Deze activiteit is voor werkgroepleden,
het betreft informele wandelingen
waarbij we elkaar wijzen op wat we
tegenkomen. Geïnteresseerden (ook nietwerkgroepleden) kunnen zich aanmelden
via Dirk Muller.

Wo 21-9

Lezing

Lezing Vogels op Ameland
Een lezing vol prachtige natuurfoto’s en mooie
natuurverhalen over de rijkdom aan vogels op
Ameland door Ton van Balken. Een goede
gelegenheid om de kennis van alle wadvogels te
vergroten.

Aanvang: 19.30, tot 21.30
Locatie: Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34,
Zaltbommel. Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van balken

Za 24-9

Openbare excursie

IJsvogels in de Gamerensche waard
De ijsvogel is een prachtig exotisch ogend vogeltje. De
uiterwaard bij Gameren is een van de plekken in de
regio waar hij vaak wordt gesignaleerd. Een schelle
roep, gevolgd door een blauwe flits over het water. Of
minder opvallend, zittend op een overhangende tak,
speurend naar visjes. We gaan ernaar op zoek en we
proberen hem ook met de telescoop in beeld te
krijgen.

Start: 9.00, bij het bruggetje in de
Gamerensche Waard.
Duur: ongeveer 1,5 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Arnout de Mooij

Za 1-10

Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin
We gaan aan de slag in de kruidentuin. In de
heemtuin gaan we een deel van de hoge meidoorns
snoeien, zodat we volgend jaar weer een frisse haag
hebben.

10.00-12.30, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 2-10

Openbare excursie

Marters in het veld
We gaan met de Werkgroep Kleine Marterachtigen
wildcamera's plaatsen in een gebied in de
Bommelerwaard, om een beter beeld te krijgen van
de marters (zoals wezel, hermelijn en bunzing) en
andere zoogdieren die er voorkomen. Ga mee om te
zien hoe dit onderzoek in z'n werk gaat. Als je zelf een
wildcamera hebt, dan kun je die ook meenemen. Op
zaterdag 29 oktober, 10.00u, halen we de camera's
weer op en bekijken we de opnames. De locatie
wordt na aanmelding bekend gemaakt.

Start: 10.00

Stadswallen Zaltbommel
Een wandeling over de bolwerken. Ook een bezoek
aan de heem- en kruidentuin staan op het
programma. We wandelen om de oude binnenstad
heen en zullen speciale aandacht hebben voor bomen
en vruchten. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur.

10.00, Beersteeg Zaltbommel

Zo 9-10

Werkgroep
Natuurwandelingen

Aanmelden bij Arnout de Mooij
(arnoutdemooij@gmail.com)

Deze activiteit is voor werkgroepleden,
het betreft informele wandelingen
waarbij we elkaar wijzen op wat we
tegenkomen. Geïnteresseerden (ook nietwerkgroepleden) kunnen zich aanmelden
via Dirk Muller.

Wo 12-10

Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin
Het is de laatste werkochtend van dit seizoen. We
maken de kruidentuin winterklaar, maar laten toch
veel kruiden staan voor dekking van insecten.

10.00-12.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Wo 26-10

Lezing

Het landschap en de vogels van Senegal. Veel van
onze zomergasten verblijven in de winter langs de
westkust van Afrika. We nemen u mee naar een van
deze landen, Senegal en laten u kennis maken met
het land, volk en heel veel prachtige vogels.

Aanvang: 19.30, tot 21.30
Locatie: Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34,
Zaltbommel.
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 5-11

Werkgroep
Landschapsbeheer

Landelijke Natuurwerkdag Kloosterwiel
Op de eerste zaterdag van november start jaarlijks in
ons land het werken in de natuur. Wij gaan aan de
slag in ons eigen natuurgebied, De Kloosterwiel, en
gaan knotwilgen snoeien.

Aanvang: 10.00, tot 13.00
Startpunt: Zuiden van de Wiel in wijk de
Spellewaard aan de straat: De
Kloosterwiel. Bij infobord/bruggetje.
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 5-11

Openbare excursie

Excursie Piekenwaard Alem i.h.k.v. klimaatweek.
We maken een wandeling langs en door deze fraaie
uiterwaard bij Alem aan de Maas. Vrijwilligers
onderzochten dit jaar de flora en fauna van deze
uiterwaard en informeren u over de rijkdom van o.a.
das, bijzondere libellen en stroomdalflora.

Start: 15.00, bij voetbalveld Alem aan Jan
Klingenweg. Parkeren in berm.
Duur: 1,5 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 26-11

Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkochtend Kloosterwiel
We gaan wederom in ons natuurgebied knotwilgen
snoeien. Hopelijk staat het water laag en kunnen we
dicht langs de oever de wilgen snoeien.

Aanvang: 10.00, tot 13.00
Startpunt: Zuiden van de Wiel in wijk de
Spellewaard aan de straat: De
Kloosterwiel. Bij infobord/bruggetje.
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 17-12

Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkochtend Kloosterwiel
Ten oosten van Kloosterwiel ligt een voormalig
brameneiland met dikke knotwilgen. We gaan ze
vandaag snoeien.

Aanvang: 10.00, tot 13.00 uur.
Startpunt: Zuiden van de Wiel in wijk de
Spellewaard aan de straat: De
Kloosterwiel. Bij infobord/bruggetje.
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 7-1

Werkgroep
Landschapsbeheer

Roomgat Hedel
Aan de Maasdijk in Hedel ligt een mininatuurreservaat van Natuurmonumenten, dat door
Natuurwacht is geadopteerd. We gaan de knotwilgen
snoeien.

Aanvang: 10.00, tot 13.00
Startpunt: In Hedel aan eind van
Steenovensestraat, onderaan Maasdijk;
bij Adelseweg.
Contactpersoon: Ton van Balken

Wo 18-1

Lezing

De vogels van de uiterwaard van Hurwenen.
Vrijwilligers hebben in 2022 de Hurnse uiterwaard
onderzocht op de aanwezigheid van broedvogels.
Welke broedvogels er zijn en welke vogels er in de
winter verblijven wordt a.d.h. van fraaie foto’s aan u
verteld door Ton van Balken.

Aanvang: 19.30, tot 21.30
Locatie: Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34,
Zaltbommel.
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van balken

Za 21-1

Openbare excursie

Kleine wintervogels in Alem
In de winter trekken veel vogels die in het noorden
van Europa broeden naar ons land om te
overwinteren. Ganzen zijn opvallende wintergasten,
maar kleine zangvogels vallen minder goed op. In
deze excursie gaan we extra goed letten op de kleine
wintervogels als koperwieken, kramsvogels, sijzen en
kepen.

Start: 9.00, Alem, nabij Sint Odradastraat
5 (start Klompenpad)
Duur: ongeveer 1,5 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Cassandra van Altena

Za 28-1

Werkgroep
Landschapsbeheer

Fort Voorne
In het uiterste oosten van de Bommelerwaard ligt
natuurgebied Fort Voorne, eigendom van
Natuurmonumenten. We gaan daar aan de slag met
knotwilgen of met het snoeien van houtwallen.

Aanvang: 10.00, tot 13.00 uur
Startpunt: Fort Voorne. Einde
Heemstraweg; Voorneseweg. Boerderij
Voorne.
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 29-1

Werkgroep
Natuurwandelingen

Vogels in het Munnikenland
Vanaf de grote parkeerplaats aan kruising

10.00, Munnikenlandse Maaskade bij de
Schouwendijk.

Munnikenlandse Maaskade – Schouwendijk lopen we
over de Schouwendijk via de zomerdijk en de
Wakkere dijk weer terug. Onderweg richten we onze
kijkers op alles wat in en om het water foerageert en
vliegt. Heb je een telescoop, neem hem mee. We
zullen regelmatig stilstaan om rond te kijken.

Deze activiteit is voor werkgroepleden,
het betreft informele wandelingen
waarbij we elkaar wijzen op wat we
tegenkomen. Geïnteresseerden (ook nietwerkgroepleden) kunnen zich aanmelden
via Dirk Muller.

Za 11-2

Werkgroep
Landschapsbeheer

Eendenkooi Hedel
Ook dit jaar gaan we de kooiker helpen met het
onderhoud van deze particuliere eendenkooi. Veelal
gaat het om het snoeien van wilgen en het opzetten
van houtrillen.

Aanvang: 10.00, tot 13.00
Startpunt: Eendenkooi Hedel. Achterdijk
49 te Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Maart,
datum
n.t.b

Openbare excursie

Overzetten salamanders en padden bij voorjaarstrek
Vanaf februari/maart komt de voorjaarstrek van
amfibieën op gang. De dieren ontwaken uit hun
winterslaap en beginnen aan hun tocht naar het
water waar ze zich zullen voortplanten. We gaan
salamanders en padden overzetten bij de
Waalbandijk te Gameren. Onderdeel van de actie is
het leren om de verschillende soorten te herkennen.

De trek begint in de avondschemering
(rond 18.00) en kan over meerdere
avonden plaatsvinden. Aangezien de trek
weersafhankelijk is (warme regen boven
de 8 graden Celsius), is pas kort van
tevoren bekend wanneer deze goed op
gang komt. Daarom werken we voor deze
activiteit met een aanmelding. Als je
interesse hebt om mee te doen, geef dan
liefst vóór 15 februari je e-mailadres en
eventueel je telefoonnummer door via
poelen@natuurwachtbommelerwaard.nl.
We sturen dan een dag van tevoren
bericht met de precieze locatie en tijd, en
enkele instructies. Mocht het op dat
moment niet uitkomen, dan is dat
natuurlijk geen probleem.

Za 4-3

Werkgroep
Landschapsbeheer

Werkochtend Kloosterwiel
Ten oosten van Kloosterwiel ligt nabij de volkstuinen
een kavel met oude knotwilgen, waar veelal de
houtsnip verblijft. We gaan de wilgen snoeien.

Aanvang: 10.00, tot 13.00
Startpunt: Waaldijk ter hoogte van
Kloosterwiel.
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 5-3

Werkgroep
Natuurwandelingen

Voorjaarsflora in Neerijnen
Neerijnen staat bekend om een rijke
stinzenbeplanting. Zowel in de kasteeltuin als in het
bos is veel variatie in voorjaarsflora. We hopen
Vroege sterhyacint, holwortel, vingerhelmbloem,
blauwe anemoon, longkruid en andere soorten te
kunnen noteren.

10.00, kasteeltuin bij de kerk
Deze activiteit is voor werkgroepleden,
het betreft informele wandelingen
waarbij we elkaar wijzen op wat we
tegenkomen. Geïnteresseerden (ook nietwerkgroepleden) kunnen zich aanmelden
via Dirk Muller.

Raadpleeg voor de laatste informatie over de excursies het bericht op de website van de Natuurwacht
Bommelerwaard: www.natuurwachtbommelerwaard.nl.
Contactgegevens voor de excursies en werkgroepen:
Cassandra van Altena
secretaris@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06-10737278
Ton van Balken
acvanbalken@upcmail.nl / 06-15336335
Dirk Muller
nwb.d.muller@gmail.com / 0418-518366
Lot Tönis
vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06-13512226
Arnout de Mooij
arnoutdemooij@gmail.com / 06-52064637

