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“Natuurlijk Bommelerwaard”
Ons halfjaars magazine met artikelen over de natuur 
in de Bommelerwaard en aanverwante zaken. Ook 
het verenigingsnieuws, zo als de activiteitenagenda, 
is in deze uitgave opgenomen.

Gratis voor leden, losse nummers € 3,50

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

prijs: € 27,50, ook verkrijgbaar bij Bruna, Zaltbommel

“Landschapsroutes”
Aan de hand van deze twee korte wandelroutes komt u langs verschillen-

de ‘landschappen’. Deze uitgave bevat een vijftal zoekkaartjes, zodat het in 
meerdere opzichten actieve routes zijn.

prijs: € 3,50. ook verkrijgbaar bij Trip Zaltbommel

Landschapsroutes 
Bommelerwaard

- Kloosterwielroute   2 km
- Stadswallenroute    4 km

Natuurwacht Bommelerwaardwww.natuurwachtbommelerwaard.nl

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 per email: uitgeverij@natuurwachtbommelerwaard.nl

Ontdekken is genieten
Zichtbare en minder zichtbare natuur 

in de Bommelerwaard

Ontdekken is genieten

Dirk MullerDirk Muller
20202020

9 789090 289649

“Ontdekken is genieten”
Dit boek is geschreven en ook de foto’s zijn gemaakt door  

Dirk Muller (bestuurslid). Alle stukjes zijn eerder verschenen op 
Facebook. Niet voor niets heeft onze Facebookpagina vele hon-
derden volgers. Maar liefst 107 verhalen zijn in dit boek terug 

te vinden! Van een grote hoeveelheid verschillende organismen 
beschrijft Dirk de bijzonderheden en geeft inzicht in herkomst 

van de naamgeving.

prijs: € 12,50 ook verkrijgbaar bij Bruna, Zaltbommel
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hoogwater, Hurwenen jan. ‘22

In de heemtuin van Zaltbommel zijn verschillen-
de kleine landschapselementen te vinden, die 
kenmerkend zijn voor het rivierenlandschap. De 
tuin, die in 1984 is aangelegd bij de middeleeuw-
se stadsmuur op de Weeshuishof en de naam 
Mispelhof draagt, herbergt een rijke stinzenflora. 
Stinzenplanten, die elders in de Bommelerwaard 
in kasteelbossen te vinden zijn, staan hier alle-
maal bijeen. Maar liefst 33 soorten, een eldorado 
voor de plantenliefhebber.

Kasteelbossen
De dorpen Brakel, Rossum en Nederhemert in 
de Bommelerwaard hebben een kasteelbos. Aan 
de overzijde van de Waal ligt het kasteelbos van 
Neerijnen. Het landgoed Neerijnen is landelijk 
zeer bekend om de rijke stinzenflora. Menigeen 
komt in het voorjaar naar de prachtige omgeving 
van kasteel Waardenburg en landhuis Neerijnen 
om de vele soorten stinzenplanten te bewonde-
ren. Vlakbij de ophaalbrug van het landhuis staat 
een flinke groep Knikkend vogelmelk. Rondom 
de kasteelgracht bloeien in april de Wilde tulpen. 
Tussen de gele, slanke tulpen staan dichtersnar-
cissen en Wilde narcissen. Het meest bijzonder 
zijn de Blauwe anemonen (Anemone apennina), 

die nog slechts sporadisch aanwezig zijn. Elders 
in het bos staan voorjaarszonnebloemen. Alle ge-
noemde stinzenplanten van Neerijnen zijn in de 
Bommelse heemtuin te vinden. 

Ieder kasteelbos zijn eigen stin-
zenplant

Natuurliefhebbers in de Bommelerwaard weten 
het bijna allemaal. Als je sneeuwklokjes en win-
terakonieten wilt zien, dan moet je naar ‘Het Ei-
land van Nederhemert’. In het voorjaar is het in  
dit kasteelbos een lust voor het oog: een zee van 
bloemen in de kleuren wit en geel. Prachtig! Deze 
knolgewassen werden hier in de vorige eeuw 
gekweekt. De ‘vergeten’ bollen en knollen heb-
ben zich de laatste honderd jaar flink vermenig-
vuldigd met een oase aan bloemen tot gevolg. 
Goed speurende plantenliefhebbers vinden op 
het landgoed van Nederhemert-Zuid ook nog en-
kele andere stinzenplanten zoals Gevlekte arons-
kelk, Italiaanse aronskelk, Gewone vogelmelk en 
maartsviooltje. Ze komen in kleine aantallen voor. 
Wil je de zeldzame Gevlekte aronskelken in grote 
aantallen zien, dan is een bezoek aan het kasteel-
bos van Brakel de moeite waard. In dit westelijk 
gelegen kasteelbos van de Bommelerwaard, dat 

Stinzenflora
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winterakonieten 
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Dubbelbloemige sneeuwklokjes

Blauwe anemoon

Wie een ‘periodiek’ begint, in dit geval halfjaarlijks, moet zich bedenken dat het er aan beginnen een-
voudiger is dan het volhouden. Nu u dit leest, heeft u het elfde nummer van Natuurlijk Bommelerwaard 
in handen en de conclusie mag wel getrokken worden dat het met dat volhouden wel snor zit. ‘Be-
perken’ is een grotere opgave gebleken dan het ‘vol krijgen’. Dank is op zijn plaats voor alle vaste en 
incidentele schrijvers en fotografen voor al die mooie artikelen.

Ook in dit nummer weer een aantal van die fraaie artikelen: Vleermuizen in de Bommelerwaard geeft 
een mooi beeld van deze bijzondere zoogdieren, Stinzenplanten het wat en waar en dat het niet zomaar 
het Jaar van de Merel is. Dit laatst genoemde artikel laat zien dat natuur en cultuur soms onverwachte 
raakvlakken hebben.

Speciale aandacht is op z’n plaats voor het artikel over de Kloosterwiel. Al vele jaren is onze werkgroep 
‘Landschap en onderhoud’ druk met het onderhoud van de Kloosterwiel, de Heemtuin en de Kruiden-
tuin. Ook het Roomgat en de eendenkooi, beide in Hedel, worden met regelmaat door deze werkgroep 
onderhouden. En zo zijn er nog een aantal gebieden waar wordt gewerkt. Grote dank aan al deze harde 
werkers!

Als laatste wil ik u wijzen op het artikel over de Vogelatlas Bommelerwaard. Een grote en leuke klus waar 
een -groeiend- aantal enthousiastelingen mee gaat starten met als doel in het jubileumjaar 2025 een 
boek uit te geven met daarin alle broedvogels van de Bommelerwaard.

Het mooie is dat u aan alle hierboven genoemde zaken kan meedoen, structureel of incidenteel: u bent 
van harte uitgenodigd!

Veel leesplezier,

Harry Kolman (vz)
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eigendom is van Geldersch landschap, staat nog 
een stinzenplant uitbundig te bloeien: sneeuw-
roem. In de oostelijke Bommelerwaard, zo’n 30 
km van Brakel, ligt het kasteelbos van Rossum. 
Dit slingerbos heeft ook zijn eigen stinzenplant: 
holwortel. Werkelijk het gehele bos staat er vol 
mee. Ze staan er in twee kleuren: paars en wit. 
Kenners ontdekken tussen deze bijzondere stin-
zenplanten ook de vingerhelmbloem. Ze lijken 
veel op elkaar, maar de helmbloem is wat minder 
fors. De schutbladeren bij vingerhelmbloem zijn 

handvormig, in tegenstelling tot de gaafrandi-
ge schutbladeren bij holwortel. De vingerhelm-
bloem dankt hieraan ook zijn naam. Dankzij een 
speciale plantenwerkgroep in het dorp Rossum 
zijn nog niet zo lang geleden meerdere soor-
ten stinzenplanten gepoot. Vooral verschillende 
soorten sneeuwklokjes. Dan resteert nog het kas-
teel van Ammerzoden, maar dit middeleeuwse 
kasteel heeft geen kasteelbos. Het kasteel van 
Well, dat ook aan de Maas ligt, heeft wel een 
forse tuin, maar zover bekend staan daar geen 
stinzenplanten. 

Stadswallen nu ook
Stinzenplanten zijn over het algemeen bolge-
wassen, die hun oorsprong hebben in de berg-
gebieden van Oost- en Zuid-Europa, en in de 
zeventiende en achttiende eeuw in tal van kas-
teelbossen in ons land zijn aangeplant om het 
landgoed in het voorjaar te verfraaien. In Zalt-
bommel lijkt zich deze geschiedenis te herhalen, 
want in het kader van de restauratie van de stads-
wallen, die halverwege de negentiende eeuw 
werden omgevormd in de Engelse landschaps-
stijl, zijn honderden stinzenplanten gepoot. Als 
proef is men gestart op een van de bolwerken: 
het Oranjebolwerk. Dat werd door de bevolking 
zeer gewaardeerd, zodat ook op de andere bol-
werken her en der stinzenplanten gaan verschij-
nen. Het zijn voornamelijk algemene soorten 
als sneeuwklokje, winterakoniet, Wilde narcis 
en sneeuwroem. Baron van Wassenaar van het 
Eiland van Nederhemert schonk een flinke hoe-
veelheid sneeuwklokjes en akonieten, die straks 
in het voorjaar het Oranjebolwerk zullen sieren. 

Vrijwilligers van Natuurwacht hebben ook hier de 
handen uit de mouwen gestoken om de honder-
den sneeuwklokjes op de juiste wijze te poten. 
Op meerdere bolwerken stonden de afgelopen 
honderd jaar verschillende soorten stinzenplan-
ten. Het ging veelal om kleine aantallen. Opval-
lend bij bolwerk De Bossche Poort waren de witte 
maartsviooltjes. Elders stond Gewone vogelmelk 
en de zeldzame akkergeelster, maar die zijn he-
laas verdwenen. Heel bijzonder, maar ook pas-
send is de aanplant van maagdenpalm rondom 
het grote beeld van Sint-Maarten, schutspatroon 
van de stad Zaltbommel, aan de Bossche Poort. 

Beetje gesmokkeld
Niet alle 33 soorten stinzenplanten die te vinden 
zijn in de heemtuin van de Natuurwacht, staan 
ook in een van de kasteelbossen van de Bomme-
lerwaard. Er is een klein beetje gesmokkeld met 
soorten die net buiten de regio voorkomen, of 
die historisch gezien een speciale band hebben 
met de beheerder van de Mispelhof. Dat geldt 
onder andere voor de Gele anemoon, die mas-

- Bakker, P  e.a. Stinzenplanten .1985
- Buith, Henk e.a. Stinzenplanten in Fryslan. 2020
- Balken, A.C. van,  Op en rond de Weeshuishof. 2019
- Natuurwacht Bommelerwaard Folder heemtuin 
  Mispelhof. 2020
- Natuurwacht Bommelerwaard,  Bommelerwaard 
  Natuurlijk. 2015

saal voorkomt op de Lingedijk in Geldermalsen. 
De Donkere ooievaarsbek komt van kasteel De 
Haar bij het dorpje Haarzuilens. Deze prachti-
ge paarse geraniumsoort heeft weliswaar geen 
bol, maar wordt algemeen toch beschouwd als 
een stinzenplant. De hovenier van de prachtige 

kasteeltuin schonk enkele forse planten aan de 
Natuurwacht toen wij hem om advies vroegen in 
1984 bij de aanleg van onze heemtuin. Een gelijk-
soortig verhaal hoort bij de Gele dovenetel. Ook 
dit is geen knolgewas, maar wordt vaak aange-
plant omdat de plant niet alleen een lust is voor 
het oog, maar ook een nectarbron is voor bijen 
en hommels.

Speciale folder
Voor bezoekers aan de heemtuin is een speci-
ale folder beschikbaar. Deze ligt in een kastje 
nabij de heemtuin in de Oliemolen. In de folder 
staan alle 33 soorten benoemd. Winterakonieten 
en sneeuwklokjes kunnen al in februari bloeien. 
Laatbloeiende stinzenplanten, zoals Donkere 
ooievaarsbek, Knikkend vogelmelk en voorjaars-
zonnebloem, zijn nog te bewonderen in april. 
Een wekelijks bezoekje aan de Mispelhof is in het 
voorjaar alleszins de moeite waard om de vele 
soorten die bloeien van februari tot mei te kun-
nen ontdekken.

Ton van Balken
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De Bommelerwaard is, dankzij de diversiteit aan 
biotopen, bij uitstek een aantrekkelijk gebied 
voor veel soorten vogels. Rondom liggen de 
Maas en de Waal met daarlangs de uiterwaar-
den, die door hun ruige en dynamische karakter 
veelal rijke natuurgebieden zijn waar allerlei aan 
het water gebonden vogels voorkomen: diverse 
eenden en ganzen, kleine plevieren en lepelaars. 
Ook in de komgronden liggen mooie, natte ge-
bieden, zoals de Lieskampen, waar matkop, fitis 
en dodaars te vinden zijn. Weilanden, akkers en 
boerenbedrijven kennen een heel eigen vogel-
bevolking. Hier leven bijvoorbeeld patrijzen, 
boerenzwaluwen en steenuilen. Zelfs woonker-
nen en industrieterreinen worden bevolkt door 
vele vogels. Denk aan de huismus, maar ook aan 

een scholekster of een visdief die broedt op een 
plat dak van een kantoor. Landgoederen, zoals 
bijvoorbeeld bij Brakel, Nederhemert en Fort 
Voorne dragen verder bij aan de variatie met 
bosvogels als grote bonte specht, boomklever 
en de bosuil. Voor vogelliefhebbers is er genoeg 
te beleven.

Welke vogelsoorten er precies voorkomen in de 
Bommelerwaard, hoeveel het er zijn en hoe ze 
verspreid zijn over het gebied wil de Natuurwacht 
nu in kaart gaan brengen. Letterlijk en figuurlijk. 
De komende jaren gaan we de gehele Bomme-
lerwaard inventariseren op broed- en wintervo-
gels. De resultaten worden gepresenteerd in een 
vogelatlas van de Bommelerwaard, die zal ver-

schijnen in 2025 ter ere van de vijftigste verjaar-
dag van de Natuurwacht.

Een belangrijke inspiratiebron voor deze atlas 
is de Vogelatlas van Nederland. Deze is in 2018 
uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Neder-
land, een organisatie die vogeltellingen in het 
hele land coördineert. In de Vogelatlas van Ne-
derland wordt per soort de verspreiding in een 
kaart weergegeven. De kaarten zijn gebaseerd 
op vogeltellingen uitgevoerd in de jaren 2013-
2015, die speciaal voor de vogelatlas georgani-
seerd werden. Bijzonder aan een vogelatlas is 
dat er niet alleen aandacht is voor aantrekkelijke 
natuurgebieden. Ook het landelijk gebied, de 
woonkernen en bedrijfsterreinen worden onder-
zocht. Deze plekken hebben hun eigen soor-
tensamenstelling, want vogels zijn overal. 
Om systematisch de vogels in alle gebieden te 
tellen is Nederland opgedeeld in kilometerhok-
ken. Een kilometerhok is een vak van 1000 x 1000 
meter, een standaardeenheid die vaker gebruikt 
wordt bij het monitoren van flora en fauna. 

Ook voor de Vogelatlas Bommelerwaard gaan 
we vogeltellingen uitvoeren per kilometerhok. 
Er zijn ongeveer tweehonderd kilometerhokken 
die geheel of gedeeltelijk in ons gebied vallen. 
Deze gaan we in drie jaar tijd inventariseren, 
wat neerkomt op ongeveer 67 hokken per jaar. 
De telling van een kilometerhok duurt één uur. 
Die vaste tijdsduur is belangrijk om de resultaten 
van verschillende tellingen met elkaar te kunnen 
vergelijken. Van tevoren wordt door de teller een 

route door het hok bedacht die in één uur tijd te 
voet of op de fiets kan worden afgelegd, waar-
bij onderweg alle vogels geregistreerd worden. 
Het streven is om die route zo te plannen dat het 
een representatieve wandeling door het hok is 
die alle landschapstypen bestrijkt (figuur 1). Voor 
sommige hokken kan dit nog best uitdagend zijn 
(figuur 2). Het leuke van de telmethode is dat je 
als teller op plaatsen komt waar je normaal ge-
sproken niet snel naartoe zou gaan, waar nieuwe 
ontdekkingen gedaan kunnen worden.

De lijst van vogels die een uurtelling oplevert, is 
een steekproef, want in één uur is het niet moge-
lijk om elke vierkante meter in het kilometerhok te 
tellen, zoals in de figuren goed te zien is. Soorten 
als uilen en rallen zullen overdag niet snel worden 
aangetroffen. Daarvoor verzorgen we aanvullen-
de avond- of nachttellingen. Voor soorten die in 
kolonies broeden, zoals huis- en oeverzwaluwen, 
worden speciale kolonietellingen verricht. 
De kunst is om de data die alle tellingen ople-
veren te gebruiken om een schatting te maken 
van de dichtheid per soort binnen een kilometer-
hok en uiteindelijk van de dichtheid in de hele 
Bommelerwaard. Men kan zich voorstellen dat dit 
voor schaarse soorten als de roerdomp een stuk 
eenvoudiger is dan voor een algemene soort als 
de merel.

Gelukkig is Sovon erg enthousiast over het idee 
een regionale vogelatlas te maken voor de Bom-
melerwaard. Zij willen ons helpen door de data die 
de tellingen opleveren te analyseren met dezelf-

Vogelatlas Bommelerwaard: 
van Aalscholver tot Zwarte roodstaart

Figuur 1. Kilometerhok 
45-11-35 bij Bruchem. 
De ingetekende LiveAt-
las-telling laat zien dat 
er zowel bebouwd als 
open gebied is bezocht. 
In het open gebied zijn 
de mogelijkheden voor 
de route beperkt, door 
de paar wegen die er 
zijn.

Figuur 2. Een lastig hok 
bij Gameren. Voor dit 
hok was het nodig de 
route in verschillende 
stukken op te delen. Al-
leen het deel ten zuiden 
van de gemeentegrens, 
het midden van de 
Waal, wordt geteld.

Deze plekken 

hebben hun 

eigen soorten- 

samenstelling, 

want vogels zijn 

overal

steenuil
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gers kunnen we op veel locaties het juiste be-
heer uitvoeren.’ Ido geeft vervolgens een mooi 
voorbeeld. ‘Nabij Vlijmen ligt het Vlijmens ven. 
Dat is een prachtig natuurgebied van ruim 200 
hectare. We voeren daar een mozaïekbeheer 
uit en proberen er diverse landschappen tot 
zijn recht te laten komen. Zo hebben we een 
oude zandlaag, een voormalige stuifduin, 
blootgelegd en daarop heide ingezaaid. Dat is 
prima gelukt, maar dan moet opschot van berk 
en den wel verwijderd worden. Dankzij de hulp 
van tientallen vrijwilligers lukt dat.’

De werkgroep landschapsbeheer van de Na-
tuurwacht heeft de afgelopen jaren in diverse 
gebieden van Natuurmonumenten flink wat 

Onze 

vrijwilligers 

worden altijd 

op een 

sympathieke 

wijze door Ido 

welkom 

geheten

Ieder jaar gaan de vrijwilligers van onze werk-
groep landschapsbeheer aan de slag in een 
van de natuurgebieden van Natuurmonumen-
ten. De werkzaamheden worden van tevoren 
goed doorgesproken met Ido Pruijn, boswach-
ter natuurbeheer. Onze vrijwilligers worden al-
tijd op een sympathieke wijze door Ido welkom 
geheten. Ook na afloop van het werk is er altijd 
een dankwoord voor het werk dat gedaan is. 
Alle reden dus om eens nader kennis te maken 
met deze enthousiaste jonge boswachter van 
Natuurmonumenten.

‘Weet dat wij ontzettend blij zijn met al het 
werk dat jullie ieder jaar maar weer doen’, 
zegt Ido als we het gesprek met hem aangaan. 
‘Zonder hulp van vrijwilligers kunnen wij al het 
werk dat wij moeten doen, niet gerealiseerd 
krijgen. In onze gehele werkgebied van Raven-
stein tot Waalwijk, zowel in de provincie Gel-
derland als Noord-Brabant, zijn zes groepen 
vrijwilligers actief. Dat betekent dat jaarlijks 
ruim tweehonderd vrijwilligers zich inzetten 
voor natuurbeheer. Dat is gewoon fantastisch. 
Ook wij hebben, net als andere natuurorgani-
saties, onvoldoende financiële middelen om al 
het noodzakelijk werk in het landschap te kun-
nen uitvoeren. Dankzij de inzet van die vrijwilli-

de methodes en rekenmodellen die gebruikt zijn 
voor de landelijke atlas. Dit zal uiteindelijk gede-
tailleerde en betrouwbare verspreidingskaarten 
opleveren voor alle broedvogels en wintervogels 
in de Bommelerwaard. Om een beeld te geven 
hoe deze kaarten er ongeveer uit gaan zien, zijn 
voorbeelden van een algemene soort (kleine ka-
rekiet) en een schaarse soort (patrijs) weergege-
ven in figuur 3 en 4. Dit zijn slechts voorbeelden 
ter illustratie, hoe de kaarten er daadwerkelijk uit 
gaan zien weten we pas in 2025!

De tellingen voeren we uit met behulp van de vo-
geltel-app van Sovon. Naar aanleiding van de Vo-
gelatlas van Nederland heeft Sovon het LiveAt-
las-project opgezet. Hierbij worden doorlopend 
gegevens verzameld van kilometerhoktellingen 
uit het gehele land, wat een actueel beeld op-
levert van de vogelstand in Nederland. Met de 
app is het registeren van zo’n LiveAtlas-telling en 
het doorgeven van de resultaten heel eenvoudig. 
Dat maakt het aantrekkelijk voor vogelwerkgroe-
pen om een regionale vogelatlas te maken.

De Vogelatlas Bommelerwaard belooft een 
prachtig, informatief overzicht te worden van de 
vogels in onze regio, geïllustreerd met veel kaart-
jes en natuurlijk ook met mooie vogelfoto’s. 

Met deze atlas willen we zoveel mogelijk men-
sen bewust maken van de vogels die vlakbij huis 
kunnen worden aangetroffen. Dit is ook bijzonder 
interessante en waardevolle informatie voor be-
leidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de be-
scherming of mogelijke verbetering van de vaak 
kwetsbare situaties waarin vogels leven.

We hebben veel tellers nodig om dit voor elkaar 
te krijgen! Gelukkig hebben er na een eerste op-
roep al heel wat tellers zich aangemeld. Ben je 
ook enthousiast geworden over de Vogelatlas 
en ben je een ervaren vogelteller? Dan nodigen 
we je van harte uit om je aan te melden om mee 
te tellen. Wel enthousiast, maar minder ervaren? 
We kunnen de komende drie jaar alle aanvullen-
de gegevens gebruiken voor de atlas. Je vogel-
waarnemingen invoeren op www.waarneming.nl 
is daarom erg waardevol voor ons. Heb je een bij-
zondere soort gezien, broedt er een uil in je tuin, 
of weet je nog een plek waar huiszwaluwen hun 
nesten bouwen? Laat het ons weten via atlas@
natuurwachtbommelerwaard.nl. Op de website 
van de Natuurwacht is meer informatie te vinden 
over het project. Daar vind je onder andere een 
kaart met alle hokken die tot nu toe geclaimd zijn 
door tellers en een uitgebreide handleiding met 
de telmethode.

Cassandra van Altena en Arnout de Mooij

Figuur 3. Dichtheidskaart 
van de Kleine karekiet. 
Deze kaart is ontleend 
aan de Vogelatlas van 
Nederland (Sovon 2018, 
met dank aan Henk 
Sierdsema). Correctie 
m.b.t. grote waterop-
pervlakten (waar vogels 
vanzelfsprekend niet 
kunnen broeden) is hier 
niet uitgevoerd.

Figuur 4. Voorkomen 
van de patrijs in het 
broedseizoen. De meest 
donkere kleur oranje 
staat voor zeven patrij-
zen. Dit voorbeeld dient 
ter illustratie en is niet 
gebaseerd op accurate 
gegevens.
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werk geleverd. De werkgroep heeft een oude 
Hedelse wiel, genaamd het Roomgat, enkele 
jaren geleden geadopteerd. Ieder jaar wordt 
daar een flink aantal knotwilgen gesnoeid. 
Ook in de nabij gelegen Hedelse uiterwaard 
zijn werkzaamheden uitgevoerd. Twee jaar 
geleden was Natuurwacht met bijna veertig 
man, waaronder een twintigtal vrijwilligers van 
de Bommelse Rotary, present om houtopstan-
den rond de Dronkaardswiel van Hedel aan te 
pakken. Ido Pruijn zorgde er met zijn collega’s 
voor dat er tijdens de lunch overheerlijke erw-
tensoep was.

Ido werd al op jonge leeftijd geconfronteerd 
met het buitenleven. ‘Mijn vader, die rent-
meester is, zorgde ervoor dat ik tijdens mijn 
schoolopleiding op diverse agrarische bedrij-
ven stage kon lopen. Zo maakte ik kennis met 
de varkenshouderij, melkveehouderij en het 
fokken van vleesstieren. 

Thuis hadden we een flink aantal Galloways 
lopen. Ik vond dat geweldig. Ik kreeg ook in-
teresse in wildbeheer en had mijn zinnen gezet 
op de functie van jachtopzichter. Ik zou daar-
voor in opleiding gaan in Schotland. Mijn moe-
der vond dat maar niks, al zo jong naar het bui-
tenland. Dat is het dus niet geworden en daar 
ben ik mijn Mam nu nog steeds dankbaar voor. 
Ik ben naar de bosbouwschool in Velp gegaan 
en na die studie hier bij de beheereenheid van 
Hedel terecht gekomen. Ik heb het ontzettend 

naar mijn zin. Onze ‘baas’ Fons Mandigers 
geeft ons alle ruimte. Hij probeert van ons 
beheer-generalisten te maken met een vleug-
je specialisme. Zo is mijn collega Jan Quick 
beheerder van het agrarisch gebied. Hij kent 
onze pachters en regelt alles rond de pacht-
contracten. Als het om faunabeheer gaat, dan 
komen ze bij mij en zo vullen we elkaar aan en 

is er onderling veel respect.’
Tijdens het gesprek dat we met ‘onze’ bos-
wachter natuurbeheer hebben, worden we 
nogmaals bevestigd in de grote gedrevenheid 
die Ido heeft voor zijn werk. ‘Het is genieten 
als je ziet dat je beheer iets oplevert.  Dat het 
aantal patrijzen toeneemt wanneer je zorgt 
voor kruidenrijk grasland en dekking middels 
aanleg van struweel en dat er op het juiste mo-
ment gemaaid wordt. Het is belangrijk dat je 
goede afspraken maakt met de boer.’

Er zijn echter ook ergernissen. ‘Het dumpen 
van afval in onze natuurgebieden is natuurlijk 
ontzettend vervelend. Het is slecht voor de 
dieren en bovenal kost het veel tijd en geld 
om het allemaal op te ruimen. Dankzij een an-
dere inrichting van onze terreinen, met name 
bij de toegang, is het dumpen aanzienlijk min-
der geworden’, aldus Ido. ‘Maar daarentegen 
is de ergernis van ‘de toerist’ aanzienlijk toe-
genomen. Dan heb ik het natuurlijk niet over 
de wandelaar, die heerlijk geniet van onze ter-
reinen. Maar wel over de personen die vinden 
dat alles geoorloofd is. Ze gedragen zich alsof 
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het hun land is. Hekken worden geopend en 
zonder enige schaamte rijdt men met de auto 
de uiterwaard in om aan de Maasoever te re-
creëren. Het hek sluiten is er aan het eind van 
de dag niet bij. Het is meerdere malen voorge-

fotograaf:
GerardM, 
GNU-licentie  Wikimedia

galloway

komen dat we losgebroken koeien van de dijk 
moesten halen. Wanneer we de mensen erop 
aanspreken dan krijgen we maar al te vaak een 
grote mond terug en moeten we oppassen dat 
het niet leidt dat schermutselingen’ , zucht Ido.
Zijn er nog wensen? Uiteraard heeft Ido wen-
sen. Hij wil niets anders dan de biodiversiteit 
in zijn werkgebied vergroten. ‘Een mooie com-
binatie van graslandbeheer met struweelont-
wikkeling langs de maasoevers kan geweldige 
resultaten opleveren. Flora en fauna profiteren 
daarvan. We hebben daarvoor wel de hulp van 
vrijwilligers nodig. We zijn erg blij met jullie 
hulp bij het afzetten van houtsingels op Voorne 
nabij Heerewaarden.’

We kunnen Ido toezeggen dat we Natuurmo-
numenten met onze werkgroep landschapsbe-
heer blijven steunen. Onlangs (februari 2022) 
hebben we weer flink wat werk verzet aan de 
houtsingels op Voorne. Als werkgroep is het 
heerlijk gewaardeerd te worden en te mogen 
samenwerken met zulke enthousiaste en kun-
dige boswachters zoals Ido!

www.buitenbeter.nl/
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Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 
maandag 21 maart. Tijdens de vergadering worden de jaarver-
slagen van 2021 besproken en de plannen en begroting voor 
2022 gepresenteerd. Cassandra van Altena (secretaris), Erwin 
van der Speld (algemeen bestuurslid) en Ton van Balken (alge-
meen bestuurslid) zijn aftredend en herkiesbaar. Meer informa-
tie is te vinden in de uitnodiging en op onze website.

Activiteiten
Helaas zijn ook wij genoodzaakt geweest enkele van onze ge-
plande activiteiten te annuleren. Voor komend half jaar hebben 
we weer nieuwe activiteiten gepland. Wanneer een activiteit af-
gelast moet worden vanwege de coronamaatregelen, wordt dit 
altijd op onze website vermeld. Hou deze dus in de gaten: www.
natuurwachtbommelerwaard.nl.

Update website
Onze website zal komende periode een update ondergaan. 
Door de groei van de vereniging en daarbij behorende toena-
me aan activiteiten (meer werkgroepen, meer lezingen, meer 
inspraak bij allerlei ‘groene zaken’ in beide gemeentes) sluit de 
huidige structuur van de site niet meer aan bij de wensen die er 
zijn. Na de update is het bijvoorbeeld voor elke werkgroep mo-
gelijk eenvoudig nieuwsberichten te plaatsen, zodat de website 
actueel blijft m.b.t. de ondernomen activiteiten.

Vogelatlas Bommelerwaard
Een nieuw project gaat dit jaar van start: de Vogelatlas Bomme-
lerwaard! Verschillende vogelliefhebbers van de Natuurwacht 
gaan de komende jaren de broedvogels en wintervogels in de 
gehele Bommelerwaard inventariseren. Een enorme klus! Zie 
pagina’s 8-10 in dit magazine voor meer informatie over het 
project.

Big Day Maasdriel
In 2019 heeft de Natuurwacht voor het eerst een Big Day geor-
ganiseerd in de gemeente Zaltbommel. Dit is een vogeltelwed-
strijd waarin teams binnen 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten 
proberen te spotten. De dag was een groot succes! Door co-
rona is er daarna helaas geen Big Day georganiseerd, maar dit 
jaar gaan we er weer voor!
De Big Day is een wedstrijd, maar plezier in vogels kijken staat 
voorop. We starten vrijdag 13 mei om 19.00 en eindigen op za-
terdag 14 mei om 19.00. Met je team ga je op zoek naar zoveel -- lees verder blz. 19 --

38-57

44-17

38-56

44-16

38-58 39-51 39-52 39-53 39-54

44-18 45-11 45-12 45-13

44-28 45-21

45-22 45-23

Het is twee januari, net 11 uur geweest. Ik sta 
langs de Wertsteeg in het zuiden van Kerkdriel. 
Dit is de plek met de minste vogels van de Bom-
melerwaard. Tenminste, dat zou je denken als je 
afgaat op de gegevens van de website waarne-
ming.nl. Daarop kan iedereen zijn waarnemingen 
invoeren van planten en dieren. Voor een natuur-
gebied als het Munnikenland bij Brakel worden 
jaarlijks honderden vogelwaarnemingen inge-
voerd. Het gebied dat ik nu betreed, moet het 
doen met drie waarnemingen in de afgelopen 
tien jaar: een Blauwe reiger, een Grote zilverrei-
ger en een overvliegende “Barmsijs onbekend” 
(een Grote of Kleine barmsijs). Een barmsijs is 
voor de Bommelerwaard een hele leuke soort. 
Dat maakt het een beetje goed voor deze plek. 
Ik ga vandaag eens kijken of het verder echt zo 
treurig gesteld is met de vogelstand in dit kilo-
meterhok.

Als je een topografische atlas openslaat, dan kun 
je zien dat Nederland is verdeeld in vakjes van 
één bij één kilometer, de zogenaamde kilometer-
hokken. Ieder kilometerhok heeft een nummer. 
Ik ga vogels tellen in hok 45-23-11, het hok met 
de minste vogelwaarnemingen van de Bomme-
lerwaard. Dat ga ik doen door er een rondwan-
deling te maken van precies één uur. Alle vogels 
die ik tegenkom noteer ik op mijn telefoon, met 
behulp van LiveAtlas, de vogeltel-app van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Dit is de telmetho-
de die we ook gaan gebruiken voor de Vogelatlas 
Bommelerwaard.

Met weinig verwachtingen, maar vol goede 
moed start ik de telling. Het weer is in ieder geval 
goed: een voorzichtig zonnetje en veel te warm 
voor de tijd van het jaar. Met mijn verrekijker en 
mijn telescoop trek ik meteen de aandacht van 
twee wandelaars. De man van het stel vraagt of 

De waarheid over kilometerhok 45-23-11

voorbeeld km-hokken

De afgelegde route in kilometerhok 45-23-11
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mogelijk vogelsoorten, dit jaar binnen de gemeentegrenzen 
van Maasdriel. Het team mag zich niet verspreiden en blijft bij 
elkaar: wel zo gezellig. Hoe lang je wilt tellen, mag je met je 
team zelf bepalen: de volle 24 uur, of slechts een paar uurtjes, 
het gaat om de lol. Maar hoe langer je telt, hoe meer kans je 
natuurlijk maakt om de trofee te winnen: de enige echte Bom-
melerwoerd!
Zin om mee te doen? Geef je dan op met je team (2-5 personen) 
vóór 30 april bij Cassandra van Altena via info@natuurwacht-
bommelerwaard.nl. Er wordt een eigen bijdrage van €5,- per 
persoon gevraagd voor het avondeten op zaterdag.

Natuurprojecten in de Bommelerwaard
De Natuurwacht houdt zich op dit moment bezig met de vol-
gende onderwerpen (onder andere):

Nieuwe watertoren. 
Het stukjes braakliggende grond bij de nieuwe watertoren heeft 
nog geen bestemming, maar de gemeente staat open voor een 
‘groene invulling’. Natuurwacht gaat met de gemeente het ge-
sprek aan om gedachtes uit te wisselen.
Advies Hitachi. 
Hitachi heeft de Natuurwacht gevraagd adviezen te geven 
over het creëren van meer biodiversteit op het terrein. De Na-
tuuwacht heeft het terrein bezocht en haar aanbevelingen in 
een rapport verstuurd. Deze aanbevelingen zouden ook door 
meer bedrijven gebruikt kunnen worden.
Maatregelen voor akkervogels. 
Met een nieuwe akkervogelwerkgroep zijn we samen met 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Capreton en de 
gemeentes aan het kijken waar maatregelen t.b.v. akkervogels 
(patrijs, kneu, veldleeuwerik) genomen kunnen worden. Bedoe-
ling is om deze maatregelen, bijvoorbeeld aanplant van hagen,  
bij een aantal particulieren dit jaar uit te voeren.

Activiteitenagenda maart 2022 – oktober 2022

Datum Soort activiteit Thema Informatie

Za 5-3 Werkgroep Land-
schapsbeheer 

Werkdag Kloosterwiel
De laatste werkdag dit seizoen in het landschap zal in ons 
eigen natuurgebied zijn.

10.00-13.00, Kloosterwiel Contact-
persoon: Ton van Balken

Za 12-3

LET OP!
nieuwe 
datum

Openbare excursie Spechten en andere vogels van de Stadswallen 
De stadswallen van Zaltbommel zijn rijk aan vogels. Daar 
zitten leuke soorten tussen, zoals de grote bonte specht, 
de groene specht, boomklever en boomkruiper. Al in het 
vroege voorjaar laten deze vogels zich goed horen, en 
omdat bomen en struiken nog kaal zijn kunnen we ze ook 
goed bekijken. 

Start: 08:00 vanaf de ingang aan de 
Steenweg t.h.v. de Beersteeg, Zalt-
bommel
Duur: 1,5-2 uur 
Deelname: gratis Contactpersoon: 
Cassandra van Altena

Zo 13-3 Werkgroep Natuur-
wandeling

Kleiputten bij Loevestein
Een wandeling langs de kleiputten bij Loevestein. Op 
zoek naar watervogels en zullen ongetwijfeld ook de gro-
te grazers in het gebied tegenkomen.

10:00, op de parkeerplaats van 
Loevestein.
Contactpersoon: Dirk Muller

Ma 21-3 Algemene Leden-
vergadering

Algemene Ledenvergadering NWB
Leden zijn van harte uitgenodigd om de jaarlijkse leden-
vergadering bij te wonen. 

Zie voor meer informatie de uitno-
digingsbrief en onze website.
Contactpersoon: Cassandra van 
Altena

Za 2-4 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Wo 13-4 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 16-4 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag eendenkooi van Hedel
Traditioneel gaan we op de zaterdag voor Pasen aan de 
slag in de eendenkooi van Hedel. Er zijn tal van werk-
zaamheden, die nodig zijn om de eendenkooi in stand 
te houden.

10.00-12.00, Achterdijk 49 te Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 30-4 Openbare excursie Vroege vogelzang bij de Kloosterwiel
De meeste broedvogels zijn weer in het land. Ook bij de 
Kloosterwiel in Zaltbommel is dat goed te merken. Vorig 
jaar zong de nachtegaal er om het hardst. Anders zijn er 
nog meer dan 40 andere soorten vogels om naar te zoe-
ken. We vertrekken om 5:45u, vlak voor zonsopkomst. De 
wandeling gaat rond de wiel, waarbij we ook nog even 
aan de andere kant van de dijk, bij de Waal, zullen kijken.

Start: 5:45 vanaf het informatiebord 
aan de zuidkant van de Klooster-
wiel (bij straat Kloosterwiel)
Duur: ongeveer 1,5u
Deelname: gratis
Contactpersoon: Arnout de Mooij

Zo 8-5 Werkgroep Natuur-
wandelingen

Eiland Alem
We lopen een rondje door de uiterwaarden en over de 
dijk. We zullen tussen de in bloei komende maasheggen 
wandelen en de vogels horen fluiten.

10.00, parkeerplaats st. Odra-
daschool
Deze activiteit is alleen voor werk-
groepleden, aanmelden via Dirk 
Muller

Wo 11-5 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 14-5 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Vr 13 t/m 
za 14-5

Big Day Maasdriel Big Day Maasdriel
Vogelspotwedstrijd waarin teams proberen zoveel mo-
gelijk vogelsoorten te spotten binnen 24 uur in de ge-
meente Maasdriel. Een wedstrijd waarin gezelligheid en 
plezier in vogels kijken voorop staan. Na de wedstrijd 
volgt gezamenlijk eten en wedstrijduitslag. Teams strij-
den om een trofee: de enige echte Bommelerwoerd!

Start: vrijdag 13-5 19.00 (locatie 
volgt)
Eind: zaterdag 14-5, 19.00
Eigen bijdrage: €5,- p.p.
Teams (2-5 pers.) melden zich aan 
bij Cassandra van Altena vóór 30 
april. 

Za 4-6 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 18-6 Openbare excursie Vlinderexcursie Lieskampen
Natuurgebied De Lieskampen is bijzonder rijk aan vlin-
ders. Door het jaar heen kun je ruim 20 soorten waar-
nemen. Het Bruin zandoogje vliegt enkel in de maand 
juni. Op de Lieskampen is een flinke populatie Bruine 
zandoogjes. We gaan ook op zoek naar de Gehakkelde 
aurelia en het landkaartje. Ook is er tijdens de wandeling 
aandacht voor libellen. Bij slecht weer gaat de excursie 
niet door.

Start: 13.30, parkeerplaats bij de 
Lieskampen (Donkerkade, Game-
ren)
Duur: 1,5 tot 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 18-6 Werkgroep Natuur-
wandelingen

De langste dag in de Kil van Hurwenen
Tijdens de langste dag van het jaar gaan we wandelen 
langs de Kil van Hurwenen. De roerdompen zullen ho-
pelijk hoempen, de waterrallen schreeuwen. De plan-
ten staan mooi te bloeien dus de tijd zal op deze avond 
waarschijnlijk te kort zijn. We starten om 20:00 uur op de 
splitsing roerdompweg/waaldijk en wandelen dan over 
de dijk, de zomerdijk en langs de Blommenwaard weer 
terug.

20:00, op de splitsing roerdomp-
weg/waaldijk

Deze activiteit is alleen voor werk-
groepleden, aanmelden via Dirk 
Muller

Za 2-7 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken
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Za 16-7 Openbare excursie Libellenexcursie Lieskampen
Natuurgebied De Lieskampen is bijzonder rijk aan li-
bellen. Door het jaar heen kun je ruim 25 soorten waar-
nemen. Enkele voorjaarslibellen, zoals de Vroege gla-
zenmaker, zal zich niet meer laten zien, maar meerdere 
soorten heidelibellen wel. Oeverlibellen en keizerlibellen 
zullen bij goede weersomstandigheden ook present zijn 
en wellicht ook zeldzame soorten zoals de vuurlibel. Een 
wandeling om eens kennis te maken met deze prachtige 
insecten. Natuurlijk ook aandacht voor vlinders en vo-
gels. Bij slecht weer gaat de excursie niet door.

Start: 13:30 parkeerplaats bij de 
Lieskampen (Donkerkade, Game-
ren)
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

Wo 20-7 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 31-07 Openbare excursie Vlinders in de Hedelse Bovenwaard
De vlinderwerkgroep loopt nu al een aantal jaren een 
vlinderroute , zin om een keer mee te lopen? Door de 
verschillende biotopen zijn er vele soorten vlinders te 
zien, uiteraard hangt dit af van welke bloemen op dat 
moment aanwezig zijn. Bij heel slecht weer of bij hoog 
water zullen er helaas weinig vlinders waargenomen wor-
den.

Start: 11.00, Maasdijk in Hedel, 200 
meter voor tunnel onder de A2 
(Hedelse kant)
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

Augustus Openbare excursie Nachtvlindernacht
Traditiegetrouw organiseert de Vlinderwerkgroep in au-
gustus een nachtvlindernacht. Houd de website in de ga-
ten voor de exacte datum, tijdstip en locatie.

Contactpersoon: Lot Tönis

Za 6-8 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Woe 24-8 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 3-9 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Woe 14-9 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Ma 19-9 Lezing Lezing Vogels op Ameland
Een lezing vol prachtige natuurfoto’s en mooie natuur-
verhalen over de rijkdom aan vogels op Ameland door 
Ton van Balken.

Aanvang: 19.30-21.30, De Gro-
te Aak, Johan van Oldenbarne-
veldtstraat 2, Zaltbommel
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 1-10 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

Woe 12-10 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin en Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel 
Contactpersoon: Ton van Balken

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  secretaris@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06 – 1073 7278
Ton van Balken   acvanbalken@upcmail.nl / 06-15336335
Dirk Muller   nwb.d.muller@gmail.com / 0418 -518366
Lot Tönis   vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06 – 1351 2226
Arnout de Mooij   arnoutdemooij@gmail.com

ik iets leuks gezien heb. Ik vertel wat ik aan het 
doen ben. “Nou, hier zul je niet veel zien” is de 
weinig bemoedigende reactie. De mensen weten 
het hier. Dit gebied is zo vogelarm dat het opvalt.

Twee houtduiven vliegen over mijn hoofd. Op 
deze plek een nieuwe soort voor de wetenschap! 
Ik voer ze in. In de verte in de sloot zitten eenden. 
Moeilijk te zien wat het zijn. Maar even met de 
telescoop kijken dan. Wilde eend, negen stuks. 
En de witte figuren nog verder weg zijn ganzen. 
Er bestaan sneeuwganzen, die helemaal wit zijn 
op een zwarte staartpunt na, maar deze hier zijn 
van het type “soepgans”, de gedomesticeerde 
variant van de grauwe gans. Achter me roept een 
vink. Het lijkt toch wel mee te vallen met de vo-
gelarmoede hier. Iets verderop zitten twee Turkse 
tortels in een boom. Elegante bruingrijze duifjes 
die graag in de buurt van bebouwing verblijven, 
zoals op het erf van deze boerderij.

Op het dak van een stal zitten tientallen spreeu-
wen drukke geluiden te maken. Ik meen ook nog 
huismussen te horen, maar het gekwetter van de 
spreeuwen overstemt het. 

Dan volgt een veld met zwarte vogels. Maar de 
ene kraai is de andere niet. Tussen de zwarte 
kraaien lopen ook roeken, herkenbaar aan hun 
grijze snavel. En er zijn kleinere exemplaren bij: 
kauwtjes. Een tweede wandelaar spreekt me aan. 
Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. En 
hij vertelt dat hij zelf ook onlangs een verrekijker 

gekocht heeft. In zijn tuin hier vlakbij had hij een 
vogel gezien, hoe heet dat ook weer, zo’n soort 
ekster maar dan met bruin, alsof er een andere 
vogel op is gaan zitten...? Een gaai.

Op het volgende veld zitten kokmeeuwen, nijl-
ganzen en vinken. Die laatste zijn bijna onzicht-
baar tussen de maisstoppels. Ik wil het aantal 
niet te hoog inschatten, dus dan maar vijf stuks 
invoeren. Op dat moment vliegen ze op, min-
stens twintig. Ik besef hoeveel vogels je over het 
hoofd moet zien bij zo’n telling. De kokmeeuwen 
op het veld zijn herkenbaar aan het zwarte kopte-
lefoontje dat ze op lijken te hebben. In de zomer 
is hun kop helemaal zwart. Even later vliegen er 
nog twee meeuwen over. Vliegende meeuwen 
vind ik vaak heel moeilijk om te herkennen. Maar 
op deze plek, in de winter, zijn de opties beperkt. 
Het zijn stormmeeuwen. Ze beginnen ruzie te 
maken met twee eksters.

In de woonwijk aan de rand van Kerkdriel tref 
ik weinig vogels. Tuinen die zijn volgestort met 
grind en stenen hebben niet zoveel aantrekkings-
kracht, vermoed ik. En de palmbomen die erin 
staan ook niet, tenzij je probeert om een hals-
bandparkiet te verleiden. Verderop hoor ik iets 
wat op een nachtegaal lijkt. Wat? Een nachtegaal 
in januari? Dat kan niet! Het blijkt een siervogel 
in een volière.
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We kennen ze allemaal en toch blijft het een on-
begrepen dier. De vleermuis is, met zijn verbor-
gen, nachtelijke leefwijze omgeven met mysterie. 

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen 
vliegen. De vleugels van een vleermuis worden 
gevormd door de elastische vlieghuid, die zich 
uitstrekt van de vingers tot de staart. Overdag 
slapen vleermuizen, hangend aan hun achter-
poten in een veilige ruimte in een boom, een 
gebouw of een rots. Na zonsondergang wor-
den ze actief. Een vleermuis vindt zijn weg met 
behulp van echolocatie. Door het uitstoten van 
voor mensen onhoorbaar hoge geluiden en het 
opvangen van de echo daarvan kan de vleermuis 
zijn afstand tot objecten bepalen. Op die manier 
bepaalt hij ook waar zijn prooi zich bevindt. De 
meeste vleermuizen eten insecten zoals muggen 
en nachtvlinders.

Wereldwijd komen er meer dan 1200 soorten 
vleermuizen voor, waarvan minstens achttien 
in Nederland. Een aantal daarvan zijn erg zeld-
zaam. Alle in Nederland voorkomende soorten 
zijn streng beschermd. Vleermuizen worden be-
dreigd door aantasting van hun leefgebied, zoals 
het verstoren of het vernietigen van verblijf- of 
foerageerplaatsen. Ook bijvoorbeeld het verwij-
deren van een stel bomen langs een weg, die 
onderdeel uitmaken van een vaste vliegroute, 
kan een populatie isoleren en uiteindelijk laten 
verdwijnen.

Waar huizen en muizen vleermui-
zen?

Achttien soorten vleermuizen! Als die allemaal 
dezelfde leefwijze hebben, zou er veel concurren-

tie zijn om slaapplaatsen, voedsel en foerageer-
gebieden. Verschillende soorten hebben dan 
ook verschillende leefwijzen. Er zijn soorten die 
boomholten gebruiken als rust- en paarplaats, er 
zijn soorten die liever in nauwe ruimten kruipen, 
zoals spouwmuren of onder dakpannen om aan 
het daglicht te ontsnappen en uit te rusten. War-
me, donkere en beschutte plaatsen zijn daarbij 
favoriet. Deze soorten kunnen naast elkaar be-
staan, omdat ze voldoende ruimte hebben en 
andere jachttactieken erop na houden. 

Er zijn naast slaapplaatsverschillen dus ook ver-
schillen in jachttechniek. Terwijl de Rosse vleer-
muis vrij hoog boven het water jaagt, begeven 
andere soorten zoals de watervleermuis zich juist 
vlak boven het water. De Gewone dwergvleer-
muis vliegt vooral tussen wat dichtere bebouwing 
en langs bomenrijen. Zo zitten ze elkaar niet in de 
weg bij het jagen. 

In de winter gaan vleermuizen in winterslaap. 
Afhankelijk van de soort wordt het winterverblijf 
gevonden op enkele kilometers tot een paar 
honderd kilometer afstand van het zomerverblijf. 
Sommige soorten, zoals de Ruige dwergvleer-
muis, trekken over nog grotere afstanden. Voor 
de overwintering geven velen de voorkeur aan 
kelders en bunkers en oude, niet gebruikte zol-
ders. Deze plaatsen hebben een voor de winter-
slaap noodzakelijke stabiele, koele temperatuur 
en hoge luchtvochtigheid. Het komt voor dat ver-
schillende soorten gebruik maken van dezelfde 
ruimte. Een vleermuis gebruikt bij voorkeur ieder 
jaar hetzelfde winterverblijf. 

Vleermuizen in de Bommelerwaard
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Drie kwartier later ben ik aan het eind van mijn 
wandeling en heb ik 28 soorten vogels ontdekt. 
Een prima aantal voor het meest vogelarme ki-
lometerhok van de Bommelerwaard. Het is ge-
woon een plek waar toevallig niet veel vogelaars 
komen. Heel spectaculaire soorten zullen er 
misschien niet voorkomen, maar er is genoeg te 
zien voor wie er aandacht voor heeft. De leukste 
vogel was voor mij vandaag het mannetje toren-
valk dat aan het jagen was bij de Drielse Motte. 
Hoeveel vogels zou ik gemist hebben in dit hok? 
Een heleboel, denk ik. Overal zitten wel mezen, 

Impressie van kilometerhok 45-23-11

maar ik heb er maar twee genoteerd. Een merel 
heb ik zelfs helemaal niet gevonden. In sommige 
sloten heb ik geen blik kunnen werpen, dus de 
meerkoeten en waterhoentjes die erin zwemmen 
heb ik niet kunnen zien. Er zou in dit gebied ook 
prima een ransuil of een steenuil kunnen leven, 
maar om die overdag in een wandeling van een 
uurtje tegen te komen moet je wel heel veel ge-
luk hebben. Ik ben tevreden met mijn lijst van 
vandaag.

Arnout de Mooij

Telling in kilometerhok 45-23-11 - Kerkdriel, Gelderland    
Resultaten 2 jan 2022 van 11:11 t/m 12:20 teller: Arnout de Mooij    
 

Grauwe Gans 1 Buizerd 1 Roek 6

Soepgans 4 Waterhoen 6 Zwarte Kraai 34

Knobbelzwaan 2 Meerkoet 3 Pimpelmees 1

Nijlgans 6 Kokmeeuw 33 Koolmees 1

Krakeend 19 Stormmeeuw 2 Winterkoning 1

Wilde Eend 11 Houtduif 27 Spreeuw 25

Kuifeend 1 Turkse Tortel 3 Huismus 1

Blauwe Reiger 1 Torenvalk 1 Vink 27

Grote Zilverreiger 2 Ekster 8

Aalscholver 1 Kauw 8

watervleermuis
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Vleermuizen in de Bommeler-
waard 

De algemeenste vleermuis in Nederland is de 
Gewone dwergvleermuis. Deze kleine vleermuis-
soort kan ook in de Bommelerwaard overal in 
de buurt van bebouwing worden aangetroffen. 
Ongeveer van eind maart tot en met oktober ko-
men deze vleermuizen rond zonsondergang te-
voorschijn uit hun verblijfplaatsen in huizen, om 
daar tegen zonsopgang weer naar terug te keren. 
In de winter verkeren ze in winterslaap, maar op 
relatief warme dagen kunnen ze ook dan actief 
worden.

De Ruige dwergvleermuis is een soort die erg lijkt 
op de gewone dwergvleermuis. Dit is een trek-
kende soort die in het begin van de herfst vanuit 
Midden- en Oost Europa onze kant op komt. In 
de herfst kan hij hier overal worden aangetroffen, 
zij het in wat kleinere aantallen dan de gewone 
dwergvleermuis. De twee soorten dwergvleer-
muizen zijn het makkelijkst te onderscheiden op 
basis van hun geluid, dat met een batdetector 
hoorbaar kan worden gemaakt.

Twee andere soorten die in heel de Bommeler-
waard voorkomen zijn de laatvlieger en de Ros-
se vleermuis. Beiden zijn ongeveer zo groot als 
een merel, waarmee ze tot de grootste soorten 
van Nederland behoren. De laatvlieger dankt zijn 
naam aan het feit dat hij wat later na zonsonder-
gang tevoorschijn komt dan de Rosse vleermuis, 
die in het verleden ook wel vroegvlieger werd 
genoemd. Laatvliegers zijn bewoners van gebou-
wen, terwijl Rosse vleermuizen in bomen verblij-

ven. De Rosse vleermuis is wat minder algemeen 
dan de laatvlieger, en lijkt landelijk in aantal af te 
nemen.

Een leuke plek om de Rosse vleermuis te vinden is 
op de stadswallen van Zaltbommel. Het hele jaar 
rond bewoont deze vleermuissoort boomholtes 
zoals oude spechtengaten. In de paartijd in de 
herfst maken ze vanuit die bomen hoge, harde, 
krekelachtige geluiden die voor mensen hoor-
baar zijn. Ze vliegen al iets voor zonsondergang 
uit, waardoor het mogelijk is om ze uit zo’n gat 
tevoorschijn te zien komen en tussen de boom-
kruinen te zien rondgaan. Op landgoed Brakel 
staat een plataan met een spechtengat waarin 
de afgelopen twee jaar Rosse vleermuizen zijn 
gehoord. De laatvlieger kan het beste worden 
gezocht in de buurt van grote (oude) gebouwen 
zoals de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. Ook 
zijn er laatvliegers gevonden bij vleermuisinven-
tarisaties in Aalst en in Heerewaarden. Ongetwij-
feld komen ze in ieder dorp wel voor.

Een stuk minder algemeen, zeker in onze regio, 
is de franjestaart, die zijn naam dankt aan de be-
haring op de staart. Van deze soort is in 2018 een 
zomerverblijfplaats vastgesteld op de stadswal-

len in Zaltbommel. De soort is ook in Nederhe-
mert gemeld, waar de kelder van kasteel Neder-
hemert als winterverblijf zou dienen.

Sommige soorten vleermuizen kiezen een gro-
tachtige ruimte als winterverblijfplaats, waar ze 
in groepen verzamelen voor de winterslaap. In 
de Bommelerwaard zijn de batterij onder Brakel, 
de batterij onder Poederoijen en het nieuwe fort 
Sint-Andries drie van dergelijke verblijfplaatsen. 
Hier worden ieder jaar in januari de vleermui-
zen geteld. Er overwinteren watervleermuizen, 
baardvleermuizen en Gewone grootoorvleermui-
zen, in aantal variërend van vijf tot tien individu-

en per locatie per soort. Kasteel Nederhemert is 
mogelijk ook een plek waar deze soorten in de 
winter verblijven, maar daarvan ontbreken recen-
te gegevens.

De watervleermuis vliegt in de zomer zijn rondjes 
boven de Kloosterwiel in Zaltbommel, en ook bo-
ven de stadsgracht. Deze vleermuis is herkenbaar 
aan de manier waarop hij insecten van het water-
oppervlak vangt, en aan zijn witte buik, waarvoor 
wel een goede zaklamp nodig is om die te kun-
nen zien. Een laatste soort om te noemen is de 
meervleermuis. Deze soort lijkt op de watervleer-
muis, maar heeft een voorkeur voor grote open 
wateren. Hij is onder andere waargenomen nabij 
de haven van Zaltbommel.

Op de paar belangrijke winterverblijfplaatsen na 
is de Bommelerwaard niet systematisch onder-
zocht op vleermuizen. Vaak zijn het bouwprojec-
ten die aanleiding geven tot een lokale inven-
tarisatie, die verplicht moet worden uitgevoerd 
vanwege de beschermde status van vleermuizen 
die mogelijk op de betreffende locatie voorko-
men. De resultaten worden niet altijd openbaar 
gemaakt. Het is een leuke activiteit om met een 
batdetector op zoek te gaan naar deze anders-
zins lastig waar te nemen dieren. Waarnemingen 
die op die manier gedaan worden, kunnen de 
stippenkaart van de vleermuizen in de Bomme-
lerwaard completer maken.

Wat kan je zelf doen?
Vleermuizen in je tuin? Vleermuizen in je huis? 
Leuk! Vleermuizen zijn schone en nette dieren. 
Een vleermuis sloopt niets, maakt weinig tot 
geen geluid en poept netjes buiten de deur. Ze 
maken enkel gebruik van de slaapgelegenheid. 
De ideale gast! 

Vleermuizen profiteren van spleten en spouwmu-
ren om in te overnachten. Die zien we bij nieuw-
bouwhuizen steeds minder. Ook de isolatie van 
huizen wordt steeds beter waardoor muren ge-
vuld zijn met isolatiemateriaal. Stootvoegen krij-
gen tegenwoordig roostertjes en zijn daardoor 
ontoegankelijk geworden voor vleermuizen.
Om iets te doen aan deze wooncrisis kan je 
noodhuisvesting regelen. Gewoon op een niet 
gebruikte plek aan de gevel. Er zijn wel tips voor 
succes. 

Met een vleermuiskast boots je een slaapplek 
na. Verschillende soorten stellen verschillende 
eisen aan hun verblijf. Vleermuiskasten zijn over 
het algemeen niet bedoeld voor overwinteren-
de vleermuizen en zullen vooral in de zomer ge-
bruikt worden.

Voor vleermuizen die in huizen slapen, zijn over 
het algemeen platte kasten geschikt. Voor soor-
ten die in boomholten slapen zijn bollere kasten 
geschikt. Een kast is niet speciaal noodzakelijk. 
Voor de algemene Gewone dwergvleermuis kan 
een plank net onder de dakrand met daarachter 
1,5 tot 2 cm ruimte al voldoende zijn. 
Let bij het plaatsen van de kast wel op de hoog-
te en plaats waar de kast komt te hangen. Vleer-
muizen moeten vrij in- en uit kunnen vliegen. Er 
mogen geen obstakels zijn. Een hoogte van mi-
nimaal 3 meter is aan te bevelen. Denk er daarbij 
aan dat katten niet makkelijk bij de opening kun-
nen. Bovendien houden vleermuizen van warmte. 
Hang de kast daarom op een plek waar de zon 
erbij kan komen. Probeer ervoor te zorgen dat 
hij op een windluwe plaats hangt. Verder mag er 
geen licht of tocht in de kast komen.

Een leuke plek 

om de Rosse 

vleermuis te 

vinden is op de 

stadswallen van 

Zaltbommel

Stootvoegen 

krijgen

tegenwoordig 

roostertjes en 

zijn daardoor 

ontoegankelijk 

geworden voor 

vleermuizen

Batterij onder Brakel

Ruige dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis

Rosse vleermuis

watervleermuis (l) en
baardvleermuis (r)

meervleermuis



24 25

Teruggang niet alleen verklaar-
baar door Usutu-virus

 
Bij de merel (Turdus merula), denk ik altijd terug 
aan mijn ouderlijk huis. Vanuit mijn slaapkamer 
heb ik daar drie jaar lang een merel gehoord 
die in zijn zang de eerste paar noten uit de vijf-
de symfonie van Beethoven had verwerkt. Had 
deze vogel een bijzondere interesse in klas-
sieke muziek? Het antwoord is nee. Maar net 
als veel andere zangvogels doet ook de merel 
aan imiteren. De papagaai van de achterburen 
had deze noten op zijn repertoire en de merel 
heeft ze van de papagaai overgenomen.
Tot zo’n twee eeuwen geleden was de merel een 
schuwe bosvogel die zich niet liet zien in verste-
delijkt gebied. Inmiddels heeft een deel van de 
populatie zich ontwikkeld tot succesvolle cultuur-
volgers en bewonen zij onze tuinen en stadspar-
ken. De aanpassingen aan het stadse leven heeft 
er zelfs toe geleid dat er fysieke verschillen zijn 
ontstaan tussen bosvogels en stadsvogels. Die 
laatste zijn vaak wat zwaarder en hebben soms 
kortere snavels en poten. Zelfs op DNA-niveau 
zijn de verschillen te zien, wat er uiteindelijk mis-
schien toe kan leiden dat er twee soorten merels 
ontstaan. Ook het gedrag van de stadsmerel wijkt 
af van dat van zijn neef in het bos. In de stad be-
ginnen de mannetjes eerder in het jaar te zingen 
en zingen zij harder om boven het stadslawaai uit 
te komen. Daarnaast is het aantal legsels per sei-
zoen vaak hoger dan bij de bosvariant. En dan 
nog een heel bijzonder feitje: deze “obesitas” 
merels leven gemiddeld langer dan hun soortge-
noten in het bos.

Een mannetjesmerel is een prachtige verschij-
ning. Met zijn diepzwarte verenkleed, contras-
terende gele oogring en geeloranje snavel 
is het bijna onmogelijk om hem te verwarren 
met een andere soort. Het vrouwtje is minder 
spectaculair getekend. Met haar donkerbruine 
bovenkant en iets lichter bruine en enigszins 
gevlekte borst en buik is zij een minder op-
vallende verschijning. Broedend op het nest, 
wat alleen door het vrouwtje wordt gedaan, 
komt dit onopvallende verenkleed wel heel 
goed van pas. Ook het bouwen van het nest 
wordt voornamelijk door het vrouwtje gedaan. 
Daarbij maakt zij gebruik van materialen zoals 
droog gras, mos en modder. Terwijl moeder 
merel het nest bouwt en de eieren uitbroedt, 
verdedigt het mannetje hun territorium door 
vroeg in de ochtend en laat op de avond zijn 
prachtige zang ten gehore te brengen.
Sommige vogels, zoals het roodborstje, zingen 
het hele jaar door. Het zingen buiten de broed-
tijd wordt dan gedaan om een voedselterrito-
rium te markeren/verdedigen. Merels zingen 
echter alleen om hun broedterritorium te ver-
dedigen. Daarom hoor je ze normaal gespro-
ken zingen vanaf eind februari tot in juli. Maar 
in stedelijke gebieden zijn er ook meldingen 
van zingende merels in december.
Nadat de eieren zijn gelegd, drie tot vijf stuks, 
worden die door het vrouwtje in twaalf tot 
veertien dagen uitgebroed. Het voeren van de 
jongen, die bij de geboorte volledig kaal zijn, 
wordt door beide ouders gedaan. Na onge-
veer twee weken verlaten de jongen het nest, 
maar zij kunnen dan nog niet vliegen. 

Het Jaar van de Merel

merel (v)

Maar net als 

veel andere 

zangvogels 

doet ook de 

merel aan 

imiteren

Tips bij het ophangen van een 
vleermuiskast

- hoger dan 3 meter
- vrij in- en uitvliegen
- zonnige, windluwe plek
- geen tocht of licht in de kast

Bronnen:
www.vleermuis.net (geraadpleegd op 10-1-2022), 
www.vleermuiskasten.nl (geraadpleegd op 10-1-2022)
www.vivarapro.nl (geraadpleegd op 20-1-2022)
www.waarneming.nl  (geraadpleegd op 28-12-2021)
www.verspreidingsatlas.nl (geraadpleegd op 20-1-2022)
www.zoogdiervereniging.nl (geraadpleegd op 20-1-2022)
www.vleermuizen.be (geraadpleegd op 10-1-2022)
www.ecopedia.be (soortbeheer - vleermuizen) (geraadpleegd op 10-1-2022)
www.bij12.nl (kennisdocument Rosse vleermuis) (geraadpleegd op 22-1-2022)

Limpens H., Mostert K., Bongers W.; Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek naar verspreiding en 
ecologie, knnv uitgeverij, Utrecht 1997

foto’s
Watervleermuis (Vilda. Rollin,Verlinde)
Gewone dwergvleermuis (Vilda,Yves, Adams)
Ruige dwergvleermuis (Vilda,,Yves, Adams)
Rosse vleermuis (Vilda, Rollin,Verlinde)
Gewone grootoorvleermuis (Eric Janssen)
Meervlerrmuis (Vilda, Rollin,Verlinde)
Watervleermuizen en baardvleermuizen, slapend (Eric Janssen)
Batterij onder Brakel (Dirk Muller)

Soorten waarvan waarnemingen zijn gemeld in de Bommelerwaard
Bron: waarneming.nl, periode 2011-2021
Het aantal geregistreerde waarneming per soort is te klein om enkel op basis daarvan te zeggen 
hoeveel ze hier voorkomen. Aangegeven is de landelijke zeldzaamheid volgens 
www.verspreidingsatlas.nl.

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) algemeen
Baardvleermuis (Myotis mystacinus) vrij zeldzaam
Meervleermuis (Myotis dasycneme) vrij zeldzaam
Franjestaart (Myotis nattereri) vrij zeldzaam
Watervleermuis (Myotis daubentonii) algemeen
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) vrij zeldzaam
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) algemeen
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) regelmatige gast
Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) vrij zeldzaam

Afbeeldingen van diverse kasten zijn te vinden 
op vleermuis.net 
(https://www.vleermuis.net/bescherming/
ik-wil-een-vleermuiskasten-kopen-ophangen) 
en op 
(http://www.vivarapro.nl/VK-SK-05-Vleermuizen-
Paalkast)

Ten slotte
Alle vleermuizen genieten strenge bescherming. 
Verstoring en bestrijding zijn strafbaar en onno-
dig. Bij verbouwingen zijn vaak goede oplos-
singen te vinden om ervoor te zorgen dat vleer-
muizen worden ontzien. Vraag om raad als het je 
overkomt. 
Raak vleermuizen nooit met blote handen aan, 
gebruik stevige tuinhandschoenen. Er zijn geval-
len van vleermuizen bekend die rabiës kunnen 
overbrengen. 

En geniet van deze mooie, kleine zoogdieren 
met hun bijzondere leefwijze. 

Arnout de Mooij en Dirk Muller
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Er zijn maar weinig natuurgebieden in ons land 
te vinden waarbij het beheer al zoveel jaren door 
vrijwilligers wordt gedaan. Al meer dan 30 jaar zijn 
het vooral bewoners uit Zaltbommel, die jaarlijks 
de honderden knotwilgen rond dit eeuwenoude 
wiel snoeien. Dankzij het constante beheer is dit 
10 ha grootte gebied een prachtig natuurterrein 
waar veel zangvogels voorkomen en waar je ook 
verrast kunt worden door bijzondere waarnemin-
gen zoals een goudvink, houtsnip en sperwer.

Oudste wiel van Bommelerwaard 
De Kloosterwiel is gelegen aan de waaldijk tus-
sen Zaltbommel en Gameren. Voor de bedijking 
in de 11e eeuw lag hier een langgerekte oever-

Hoe bijzonder is natuurgebied De Kloosterwiel?

wal. In de 10e eeuw op Sint-Pietersdag (22 febru-
ari) brak tijdens hoog water de oeverwal door en 
ontstond een langgerekt en ondiep kolkgat. Het 
zand uit het wiel verspreidde zich over de ach-
tergelegen gronden en die worden sindsdien de 
Zandkampen genoemd. Bij hoog water in de ri-
vier stijgt door kwel het water in het wiel. Om te 
voorkomen dat het achterland zou overstromen 
werd een kade om de Sint-Pieterswiel aange-
legd. Deze kwelkade is nog aanwezig en wordt 
nu gebruikt als wandelpad. Rond 1400 (1406 ?) 
vestigde zich een groep reguliere monniken bij 
het wiel. Zij bouwden een klooster aan de oost-
zijde. Om te voorkomen dat vijandige Bourgon-
dische legers het klooster als uitvalbasis zouden 
gebruiken om de stad Zaltbommel aan te vallen 

Al vanaf 1990 

knotte de 

Natuurwacht in 

overleg met SBB 

jaarlijks de vele 

knotwilgen rond 

het wiel

Dat maakt hen zeer kwetsbaar voor predato-
ren, zoals de huiskat. De beide ouders nemen 
ieder een paar van de jongen onder hun hoe-
de waarbij zij hen nog een aantal dagen blijven 
voeren. Dit voedsel bestaat voornamelijk uit 
wormen en insecten. Later komen ook zaden 
en bessen op het menu te staan, wat de merel 
tot een echte omnivoor maakt.
Rond 2015 werd de landelijke merelpopulatie 
geschat op 650 duizend tot 1,1 miljoen broed-
paren. Daarmee is de merel samen met de 
huismus de meest talrijke broedvogel in ons 
land. Toch staat die nummer één plek onder 
druk. Het Usutu-virus dat in 2016 vanuit Oos-
tenrijk via Duitsland ook Nederland bereikte, 
heeft onder de merelpopulatie een aanzienlij-
ke hoeveelheid slachtoffers gemaakt. Exacte 
aantallen zijn niet bekend, maar het lijkt erop 
dat de populatie met bijna een derde is afge-
nomen. Inmiddels lijkt het virus op zijn retour 
te zijn, maar is er nog geen stijgende lijn in de 
merelpopulatie te ontdekken. 
Daarom hebben Sovon en de Vogelbescher-
ming 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Merel. 
Hiermee willen deze twee organisaties extra 

Bron vermelding:  
Websites: Vogelbescherming, Sovon en Wikipedia 
Vogelatlas van Nederland editie 2018, Hayman’s zakgids Vogels, Brabants Dagblad.

aandacht vragen voor deze vogel en meer 
onderzoek doen naar bijvoorbeeld de voed-
selgewoontes van de merel. U kunt aan dit 
onderzoek een waardevolle bijdrage leveren 
door wekelijks de merels in uw tuin te tellen en 
tevens te noteren wat zij eten.  Kijk voor meer 
informatie op www.sovon.nl/nl/content/jaar-
van-de-merel
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd uw eigen 
tuin merelvriendelijk maken. De verstening 
en het “onderhoudsvriendelijk” maken van 
tuinen, iets wat de laatste 15 jaar erg populair 
is, draagt zeker niet bij aan het welzijn van de 
merel. Laat in het najaar de dode bladeren 
liggen en de merels krijgen meer kans om te 
scharrelen naar insecten. Wanneer u aan een 
nieuwe erfafscheiding toe bent, denk dan eens 
aan een heester- of coniferenhaag in plaats 
van een harde, houten schutting. Of laat uw 
bestaande schutting weelderig begroeien met 
klimop. De merels zullen u dankbaar zijn, uw 
tuin vaker bezoeken en er misschien zelfs een 
geschikte nestplaats vinden. En als tegenpres-
tatie krijgt u ’s avonds een concert van één van 
de mooiste zangers die de Nederlands natuur 
rijk is.

Erwin van der Speld
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moesten de monniken op last van de hertog van 
Gelre hun klooster in 1512 verlaten. Het klooster 
werd gesloopt. Hertog Karel van Gelre gaf toe-
stemming om een nieuw klooster te bouwen bin-
nen de stadsmuren van Zaltbommel. De huidige 
Kloosterstraat, Regulierenstraat en een klooster-
kapel getuigen nog van de aanwezigheid van dit 
middeleeuws klooster. In de loop der jaren ging 
men de Pieterswiel noemen naar het voormalig 
klooster: De Kloosterwiel

Van Staatsbosbeheer naar ge-
meente

Lange tijd (vanaf 1958) was de Kloosterwiel 
in eigendom van Staatsbosbeheer (SBB). Het 
‘staatsnatuurreservaat’ lag geïsoleerd tussen 
Zaltbommel en Gameren. Ongestoord konden 
moerasvogels als roerdomp, Grote karekiet en 
blauwborst hier nestelen. Toen echter de bebou-
wing oprukte en woonwijk de Spellewaard vorm 
kreeg was het een beetje gedaan met de rust. 
SBB plaatste nog een raster van prikkeldraad om 
de meest kwetsbare gebieden, maar besloot uit-
eindelijk de Kloosterwiel af te stoten en over te 
dragen aan de gemeente Zaltbommel. Het wiel 
werd in 1998 geruild met een kleine uiterwaard, 
de Mattheuswaard , aan de Oenselse dijk nabij 
de oude watertoren. Al vanaf 1990 knotte de 
Natuurwacht in overleg met SBB jaarlijks de vele 
knotwilgen rond het wiel. In 1998 werd er tussen 
de gemeente Zaltbommel en de Natuurwacht 
een contract gesloten waarin vastgelegd werd 
dat vrijwilligers zorg zouden dragen voor het be-

heer van de Kloosterwiel. De Natuurwacht kreeg 
een vergoeding voor onkosten aan o.a. materi-
aal.

Inventarisatie flora en fauna in 
1999 en 2017

In 1999 is de Kloosterwiel door vrijwilligers van 
de Natuurwacht geïnventariseerd op de aanwe-
zigheid van broedvogels, libellen en vlinders. Er 
kwamen toen 42 soorten broedvogels voor. Roer-
domp, Grote karekiet en blauwborst, die in 1970 
nog als broedvogel aanwezig waren, kwamen 
toen al niet meer voor. Er werden toen 15 soor-
ten libellen waargenomen en 13 soorten dagvlin-
ders. In 2017 werd wederom een inventarisatie 
uitgevoerd. Het aantal soorten libellen en vlin-
ders was vrij stabiel gebleven. De weidebeekjuf-
fer was helaas verdwenen, maar nieuwe soorten 

als Vroege glazenmaker en glassnijder hadden 
zich wel laten zien. Bij de vlinders was, zoals op 
veel plaatsen in de Bommelerwaard, het Oranje 
zandoogje verdwenen. Gelukkig werden andere 
soorten wel waargenomen: oranjetipje, Gehak-
kelde aurelia en landkaartje. Totaal 16 soorten. 
Het aantal broedvogels bleef constant, maar er 
waren toch wel fikse verschuivingen. Rietgors en 
zomertortel waren verdwenen. Bosrietzanger was 
danig in aantal afgenomen, daarentegen was de 
Kleine karekiet in aantal verdubbeld; van 3 naar 
7 territoria. In 2021 is geen officiële inventarisa-
tie uitgevoerd, maar door regelmatig bezoek van 
onze vrijwilligers is goed bekend welke vogels er 
nog broeden. Nog steeds mogen we een 40-tal 
broedvogels waarnemen, waaronder roofvogels 
als sperwer en buizerd. De fitis is in aantal afge-
nomen en helaas is de matkop niet meer gesig-
naleerd. Dergelijke afnames worden in ons gehe-
le land geconstateerd. Gelukkig is de nachtegaal 
nog steeds present en heeft ook de steenuil op 
de Kloosterwiel zijn jachtgebied. Het voornemen 
is in 2023 wederom een inventarisatie uit te voe-
ren.

Bijzondere waarnemingen

Telkens als je een rondje Kloosterwiel wandelt 
kom je wel een interessante vogel tegen. Let 
vooral eens op de kleine vogeltjes. Regelmatig 
worden er goudhaantjes langs het wandelpad 
gezien. In de aangeplante elzen weten de putters 
en vinken de voedselrijke zaadjes in elzenprop-
pen goed te vinden. In januari en februari heb je 
alle kans op een goudvink en in de modderige 
greppels is het de moeite waard op de houtsnip 
te letten. In de winter van 2021 verbleven in het 
riet enkele dagen twee baardmannetjes. Menig 
vogelaar heeft ze kunnen bekijken. Helemaal bij-
zonder was de waarneming van een woudaapje. 
Deze zeer zeldzame rietvogel liet zijn bijna on-
hoorbare baltsroep in de broedperiode horen, 
maar er zijn geen aanwijzingen dat het tot een 
broedpoging is gekomen. Dat geldt ook voor de 
kwak, die enkele weken in het moerasbos ver-
bleef.

Werkgroep landschapsbeheer
Ieder jaar ligt er een flinke klus in de Kloosterwiel 
om te worden uitgevoerd. Er is een beheerplan 
opgesteld waarin staat welke grienden en hout-
wallen er jaarlijks moeten worden aangepakt. In 
2021 waren dat de grienden aan de noordzijde 
en de fraaie gele wilgen, die langs het wandel-
pad staan, aan de westzijde. De vele takken wer-
den verhakseld en de snippers werden gedepo-
neerd op de modderige paden.
Van jong tot oud We zijn blij dat het aantal vrij-
willigers jaarlijks toeneemt. Bij iedere knotactie 
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zijn zo’n 25 enthousiaste werkers present. Dankzij 
de maatschappelijke stage in het voortgezet on-
derwijs kiezen jaarlijks enkele jongelui voor een 
stage bij de Natuurwacht. In 2021 zijn het zelfs 
acht jongelui, die het geweldig vinden om een 
hele knotwilg te ontdoen van de vele takken. De 
eerste maanden van 2022 gaan we elders in de 

Bommelerwaard aan de slag. Dan worden wilgen 
geknot en een meidoornhaag afgezet bij Fort 
Voorne van Natuurmonumenten en werken we 
bij de kooiker van de eendenkooi in het Hedelse 
veld. Genoeg om handen dus.

Het elzenbos
Langs de waaldijk bij de Kloosterwiel ligt een 
langgerekt elzenbos. De Zwarte elzen in dit bos 
werden in 1977 door SBB geplant. De bomen zijn 
na  ruim 40 jaar kaprijp. Conform het beheerplan 
dient het bos gefaseerd verjongd te worden. 
In seizoen 2020-2021 is de Natuurwacht gestart 
met het kappen van het oostelijk deel. Toekom-
stig gezonde bomen bleven gespaard en de an-
dere elzen werden op kniehoogte afgezet. 

De afgezette elzen werden gedurende het 
groeiseizoen met een bosmaaier vrijgehouden 
van braam en brandnetel, zodat nieuwe takken 
ongehinderd kunnen uitgroeien. Komend jaar zal 
bezien worden op welke wijze we de ontwikke-

ling van de uitgroei van de nieuwe takken gaan 
begeleiden. Is uitdunnen nodig of laten we het 
gewoon gaan? Doel is om meer biodiversiteit 
te creëren in een vernieuwd elzenbos. Nu al is 
te zien dat struiken zoals meidoorn en vlier, die 
tussen de elzen nauwelijks kans kregen, zich uit-
stekend ontwikkelen. De ‘nieuwe elzen’ zullen 
compacter zijn en bieden daardoor voor vogels 
meer nestgelegenheid en voedsel.

Het zangvogelbos 
Tien jaar geleden, in 2012, werden vele bomen 
gekapt in het essenbos aan de zuidzijde van dit 
natuurgebied. Niet iedereen uit de omgeving 
was blij met deze forse ingreep. Uiteraard werd 
de vrijgekomen ruimte weer opnieuw ingeplant. 
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Omwonenden werden in het voorjaar van 2013 
uitgenodigd om mee te helpen bij de aanplant 
van vele honderden bomen en struiken. Het was 
geweldig om te zien op welke wijze tientallen 
jongeren met hun ouders aan de slag gingen. 
Gewapend met een spade werden elzen, eiken, 
essen en inheemse struiken als vlier, meidoorn 
en sporkehout gepoot. Na bijna 10 jaar heeft 
het bos zich geweldig ontwikkeld. Het is een lust 
voor het oog de vele putters in de jonge elzen 
te zien. In het dichte jonge bos wordt door onze 
vrijwilligers jaarlijks het opschot van populier en 

wilg verwijderd, zodat de minder snel groeien-
de struiken, zich goed kunnen ontwikkelen. Een 
hele klus, maar het heeft wel als resultaat dat 
vele zangvogels, zich veilig voelen in het ondoor-
dringbare vogelbos. Tientallen zwartkoppen, 
mezen, tjiftjaffen en zelfs de Cetti’s zanger laten 
hun zang in het voorjaar hier horen.
Mede dankzij de jarenlange inzet van vele vrijwil-
ligers is Zaltbommel een bijzonder natuurgebied 
rijk. 
Hier past alleen maar een woord van grote dank!putter

tjif-tjaf

zwartkop (m) Cetti’s zanger
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