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flora en fauna van de Bommelerwaard beschreven in 58 gebieden

“Landschapsroutes”

Lot Tönis

Natuur en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De relatie is alleen niet altijd duidelijk
zichtbaar. Deze wandelingen brengen daar verandering in. Ze geven een goede indruk van de verschillende 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 wandelingen leiden langs dijk, uiterwaard, wiel, komgrond,
stad en vestingwerken.

Aan de hand van deze twee korte wandelroutes komt u langs verschillende ‘landschappen’.
Deze uitgave bevat een vijftal zoekkaartjes,
zodat het in meerdere opzichten actieve routes zijn.

Landschapsroutes
Bommelerwaard

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

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 natuurbeleving!

prijs: € 3,50. (nog maar beperkt op voorraad)
o.a. verkrijgbaar bij Trip Zaltbommel
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www.natuurwachtbommelerwaard.nl
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interview, Lot Tönis en Ton van Blaken
- Kloosterwielroute 2 km
- Stadswallenroute 4 km

Natuurwacht Bommelerwaard

“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.
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Werkgroep inventarisatie Natuurwacht

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

Veel plezier en verwondering!

Ton van Balken

Dirk Muller
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Ton van Balken en Rien Melis
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Vlinders in de klas

Van de voorzitter
Op mijn tiende verjaardag kreeg ik van mijn opa het boekje “Wat vliegt daar?”. Vanaf die tijd
ben ik vogelaar en dat was in het begin vooral ‘op papier’, want een verrekijker was financieel
onhaalbaar. In het genoemde boekje staan onder andere silhouetten van vogels, die ik toen
vrijwel allemaal uit m’n hoofd kende en daar heb ik nog steeds plezier van. Zo ook afgelopen
december in de Brakelse Benedenwaarden. Ik zie daar twee grote vogels staan, Kraanvogels!
schoot mij door het hoofd en inderdaad, wat een bijzondere waarneming, zo maar hier in
onze eigen Bommelerwaard! Gelukkig kon ik voor ze vertrokken een foto maken, want ja, wie
gelooft zoiets...

Kraanvogels!
schoot mij door
het hoofd

Sowieso mag de natuur in de Bommelerwaard zich verheugen op een groeiende belangstelling. Dat blijkt niet alleen uit het fors toegenomen aantal leden, in twee jaar tijd van 220 naar
300, ook het aantal werkgroepen bereidt zich steeds verder uit. Een van die nieuwkomers is de
Torenvalk-werkgroep. U leest er over op pagina 7 en 8.
Een andere nieuwkomer, zoals u weet, is de Kleine marter-werkgroep. U kunt deze werkgroep
helpen door aan te geven of u wel eens een bunzing, hermelijn of wezel gezien heeft. Dat kan
door simpelweg een paar vragen te beantwoorden op onze Natuurwacht-website (te vinden
in de linker kolom op de website).
Als dit nummer bij u op de mat valt, is het nog maar zo’n veertien dagen en dan wordt onze
jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Niet voor iedereen het hoogtepunt van het jaar, maar
dit keer wel bijzonder, omdat we onze werkgroepen aan het woord laten om te vertellen wat
hen bezig houdt en wat er zoal gepasseerd is in 2018. U bent van harte welkom!

In 2018 kreeg Europa het bericht dat naar
aanleiding van een onderzoek in Duitsland
bleek dat driekwart van de insecten is verdwenen.
Ook in Nederland zijn onderzoeken gedaan
en ook daar blijkt twee derde van de insecten in 27 jaar verdwenen te zijn!
De uitkomsten schetsen een somber beeld
over onze insecten in de natuur. Hun aantallen dalen fors. En dat is erg! Het is een
grote aanslag op de kringloop van het leven.
Insecten zorgen voor een gezonde bodem
zodat planten kunnen groeien, ze bestuiven
bloemen, bomen en gewassen en zijn onmisbaar als voedsel voor vogels en andere
dieren.
Er moet en zal op allerlei gebieden aan gewerkt moeten worden om deze achteruitgang te stoppen en bij voorkeur de insectenstand weer te verbeteren.

Harry Kolman
Groot koolwitje
Onder andere daarom heeft de Natuurwacht
besloten om de kinderen van basisscholen
een natuurbeleving te laten ervaring door
de actie “Vlinders in de klas” van de Vlinderstichting te begeleiden en te ondersteunen.
De aandacht van de kinderen wordt ge-
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vraagd voor de ontwikkeling en leefwijze van
vlinders, zodat ze zich bewust worden van
wat vlinders nodig hebben.

De Natuurwacht
zorgt dat er een
bak komt met
eitjes, rupsen en
poppen van het
groot koolwitje.

poppen en eitjes
De Natuurwacht zorgt dat er een bak komt
met eitjes, rupsen en poppen van het groot
koolwitje.
Bij de start van het project geven leden van
de Natuurwacht op school een presentatie
over vlinders en de metamorfose en hoe de
bakken verzorgd moeten worden. Zo heeft
de rups van het groot koolwitje natuurlijk
kool nodig, of een koolachtige plant.
De eerste klassen die de Natuurwacht in
2018 heeft begeleid met “Vlinders in de
Klas” waren groep 6 van CBS De Leiboom
en twee groepen 1/2 van OBS De Spelwert.
De eerste vlinder was er in alle klassen al snel
en is met de hele klas onder luid gejuich vrij
gelaten aan de rand van het schoolterrein.
Groep 6 van De Leiboom koos ook voor
een excursie in het Kloosterwiel. Helaas viel
deze excursie in de vlinderdip van dit jaar,
die vroeger was dan anders. Maar de kinderen hebben uitgebreid de spinsels van de
stippelmot bestudeerd (“Ieieieuw, dat beweegt!”). Het nest van de processierups zijn
ze maar gauw voorbij gelopen.
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Los laten van
de vlinders, een
“wow” moment
voor de leerlingen.
Het project bestaat uit:
1. Leveren van bakken met eitjes, rupsen
en poppen van het groot koolwitje, per
klas een bak, plus kool voor de rupsen en
suikerwater voor de vlinders.
2. Geven van een presentatie per klas. Daarin wordt verteld over de vlinder en de
metamorfose en hoe de rupsen verzorgd
moeten worden. Er is een versie van deze
presentatie voor de bovenbouw en een
versie voor de onderbouw.
3. Aanleveren van plaatmateriaal voor het
inrichten van een vlinderhoek
4. Verwijzen naar lessen van de vlinderstichting
5. Aanleveren van een zelfgemaakt werkboekje voor de leerlingen, met opdrachten om goed in de bak te kijken. (midden- en bovenbouw)

6. Als de leerkracht het wenst: een vlinderexcursie.
7. Aanbod om regelmatig de vlinderbakken
te komen controleren.
Leuk dat de leerkrachten van beide klassen filmpjes stuurden van het loslaten van
de vlinders. (te zien op onze website) Een
“wow” moment voor de leerlingen. Er zijn al
3 scholen in de Bommelerwaard die in 2019
de bakken in de klas krijgen. Mocht er een
school zijn die ook interesse heeft in het project “Vlinders in de klas” laat dit dan weten
door een mailtje te sturen naar vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl

Lot Tönis

De torenvalk in de Bommelerwaard
Een torenvalk

Bijna iedere grote uiterwaard van de Bommelerwaard heeft wel zijn torenvalk. In 2013 en
2014 hebben enkele vrijwilligers van de Natuurwacht de Bommelerwaard zo goed mogelijk onderzocht op de aanwezigheid van
torenvalken. Het resulteerde in 25 paartjes,
die waren waargenomen tussen Loevestein
en Voorne bij Heerewaarden. Dat aantal
broedparen zal nu beslist niet hoger zijn. In
ons hele land zien we ieder jaar een geringe
achteruitgang. Vijftig jaar geleden telde ons
land ruim 10.000 broedparen. Dat aantal is
gereduceerd tot 3000 a 4000. In de Bommelerwaard is die daling wat minder dan in het
westen van ons land. In 1975 werden er door
de vogelwerkgroep Grote Rivieren ongeveer
50 broedparen geteld. We zien dan toch een
afname van 50 %.

maakt zelf geen
nest.
Vaak is het enige
alternatief een
speciaal
gemaakte
torenvalkkast

Komgronden
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De werkgroep Vlinders in de Bommelerwaard van de Natuurwacht doet naast het project
“Vlinders in klas” ook mee aan het tellen van vlinders in de Bommelerwaard. Dit jaar was het
vierde jaar dat volgens de Vlinderstichting-methode geteld werd in de Lieskampen. Helaas is
er een duidelijke teruggang van het aantal vlinders te merken. Dit kan diverse redenen hebben: maaibeleid, weersomstandigheden. Het aantal soorten was nog wel hetzelfde als in 2017
namelijk 18.
Komend jaar zijn wij van plan om ook in de Hedelse Bovenwaard en de Arkenswaard officieel
te gaan tellen. Het zou het mooiste zijn om dat wekelijks te doen, maar om dit te realiseren
zijn er meer enthousiaste tellers nodig. Dus als je zin hebt bij mooi weer af en toe vlinders te
tellen, laat dit dan weten. Kennis van vlinders is (nog) niet noodzakelijk want gaandeweg het
seizoen leer je het vanzelf.

De afname van broedparen doet zich vooral voor in de komgebieden van het rivierengebied. In de grote uiterwaarden zoals de
Hurnse uiterwaard, Breemwaard bij Zuilichem en de Brakelse bovenwaarden heeft
de torenvalk zich goed weten te handhaven.
Echter binnendijks is dat niet het geval. Wanneer er echter in het buitengebied in een
boomgaard een torenvalkkast is geplaatst
dan komen we daar onze kleine bruine valk
wel tegen. Landelijk blijkt ook dat van de
1832 waargenomen torenvalkennesten er
1806 paren nestelden in een torenvalkkast.
De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat
de achteruitgang van de torenvalk nog veel
heftiger zou zijn wanneer er geen torenvalkkasten in ons land zouden hangen.

Nestkast voor torenvalk
Een torenvalk maakt zelf geen nest. Meestal
wordt gebruik gemaakt van een oud kraaiennest of nog liever een onbewoond eksternest. Als deze nesten er in het buitengebied
niet zijn dan is vaak het enige alternatief een
speciaal gemaakte torenvalkkast. In de komgronden ontbreekt het vaak aan geboomte.
De bomen die in het open landschap staan
zijn vaak populieren en dat zijn niet de ideale bomen om een geschikt nest in te maken
door kraaien of eksters. Gelukkig worden
er steeds meer eiken geplant en dat geeft
weer hoop voor de torenvalk. Niet alleen
ontstaat er dan geschikte nestgelegenheid
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voor kraaien en eksters, maar komen er vele
veldmuizen en woelmuizen af op de heerlijke eikels. Voor de torenvalk is dat een ideale
voedselbron. In de uiterwaarden verdwijnt
echter ook veel houtopschot. In het kader
van Ruimte voor de Rivier zijn de laatste jaren
heel wat houtopstanden verdwenen. Voor de
torenvalk is dat geen gunstige ontwikkeling.
Om de achteruitgang van de torenvalk een
halt toe te roepen heeft de Natuurwacht
Bommelerwaard in 2018 een werkgroep
opgericht die gaat zorgen voor meer nestkasten voor torenvalken. In 2018 zijn als start
twee kasten geplaatst en begin 2019 zijn er
nog eens vier geplaatst. Het plan is om ieder jaar een vijftal kasten te plaatsen zodat in
2025 ongeveer dertig kasten zijn geplaatst,
verspreid over de gehele Bommelerwaard.
De vier kasten, die onlangs zijn opgehangen, zijn geplaatst in de uiterwaarden langs
de Waal ten westen van Zaltbommel.

Om de achteruitgang van de
torenvalk een
halt toe te
roepen heeft
de Natuurwacht
Bommelerwaard
in 2018 een
werkgroep
opgericht

Buizerd en sperwer
Met andere roofvogels gaat het gelukkig de
goede kant op. De buizerd is flink in aantal
toegenomen. Van 2000 tot 2500 paren in
1975 naar 10.000 tot 17.000 paren in 2015. In
1975 broedde er in de Bommelerwaard geen
enkele buizerd en nu zijn er veertig territoria geteld. Een gelijke ontwikkeling laat de

sperwer zien. Vijftig jaar geleden broedde er
geen enkele sperwer in de Bommelerwaard
en nu zijn er net als bij de buizerd bijna veertig broedparen. Gelukkig zijn de sperwer en
de torenvalk geen concurrenten van elkaar
als het om voedsel gaat. De sperwer jaagt
vooral op vogels als mussen en duiven. Het
voedsel van de torenvalk bestaat voornamelijk uit muizen. Het is de wens van de werkgroep om een verdere daling van het aantal
broedparen torenvalk in de Bommelerwaard
te stoppen en door middel van het ophangen van speciale nestkasten weer een stijgende lijn te zien in het aantal territoria.

werkgroep Torenvalken

De wintervogels van de Breemwaard te Zuilichem
Ieder jaar inventariseert een groepje vrijwilligers van de Natuurwacht een natuurgebied
in de Bommelerwaard op de aanwezigheid
van wintervogels. Vorig jaar is de Hurnse
uiterwaard geïnventariseerd. Dit jaar gingen we westelijker en werd gedurende de
maanden september 2018 tot en met februari 2019 de prachtige uiterwaard tussen het
dorp Nieuwaal en Zuilichem onderzocht.
De uiterwaard, de Breemwaard, is ongeveer
130 hectare groot en voor een groot deel in
bezit van Staatsbosbeheer. Aan het eind van
de vorige eeuw is de Breemwaard danig van
karakter veranderd. Er is een nevengeul gegraven, die niet in directe verbinding staat
met de rivier de Waal. Diverse tichelgaten en
grienden zijn door die ingreep verdwenen.
De vrijkomende grond uit de geul is gebruikt
om t.g.v. de hoge waterstand van 1995 de
winterdijk te versterken. Ten noorden van de
geul is een rabattenstructuur aangelegd en
zijn er drie kikkerpoelen gegraven. De aanwezige zomerkade is gehandhaafd en aansluitend op die zomerkade is een hoogwatervluchtplaats gecreëerd voor het vee dat
de heringerichte uiterwaard moet begrazen.
Aanvankelijk ontwikkelde de flora en fauna
zich in de uiterwaard geweldig. Het aantal

Gele kwikstaart
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broedparen veldleeuwerik, Gele kwikstaart
en tureluurs steeg ieder afzonderlijk naar
ruim twintig paren. Ook met de riet- en zangvogels ging het uitstekend. Zo liep het aantal
rietgorzen op naar vijfentwintig en het aantal
fitissen naar meer dan zestig. De wilg ging
zich echter ook ontwikkelen en daardoor
verdween de rabattenstructuur volledig uit
zicht. Dat had tot gevolg dat het biotoop
voor allerlei steltlopers verslechterde. Enige
jaren geleden werd een groot deel van de
houtopstanden verwijderd in het kader van
het plan Ruimte voor de Rivier. Dit heeft nog
niet geleid tot herstel van de broedvogelpopulatie van Gele kwikstaart, tureluur en
veldleeuwerik. Er zijn geen recente wintertellingen bekend van de Breemwaard. Alle
reden dus om dat in 2018/2019 te doen.

Er is een nevengeul gegraven,
die niet in directe verbinding
staat met de
rivier de Waal

Om de drie weken
De werkgroep, die uit acht leden bestaat,
ging eenmaal in de drie weken op de dinsdagochtend in de Breemwaard de vogels
inventariseren. Enkele vrijwilligers gingen
bij regelmaat nog een keer extra naar het
gebied. Ook die inventarisaties zijn in de
tellingen meegenomen. Doel van de werkgroep was niet alleen een goed beeld te
krijgen van de avifauna van de Breemwaard,
maar ook met elkaar steeds meer kennis te
vergaren van de vele vogelsoorten. De ochtendwandelingen hadden ook enigszins de
vorm van een cursus om de vogels goed te
leren determineren. In totaal zijn gedurende
de zes maanden 60 vogelsoorten gespot.
De Witte kwikstaart en de rietgors zijn doorgaans vogels die in het najaar naar het zuiden wegtrekken. Een enkeling overwintert
in ons land. Lettend op onze waarnemin-
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gen van deze twee vogels gedurende deze
winter blijkt dat beide vogels niet zijn weggetrokken, maar hebben overwinterd in de
Breemwaard.

Zeer indrukwekkend was in
september het

Aalscholvers en zilverreigers
Zeer indrukwekkend was in september het
verschijnsel van de gezamenlijke visvangst
van een honderdtal aalscholvers. Enkele
keren per ochtend verzamelden zij zich op
een bepaald punt in de nevengeul om dan
met elkaar in linie de vissen in de nevengeul
in te sluiten. Langs de oever stonden een
veertigtal Grote zilverreigers en een enkele
Kleine zilverreiger. Blijkbaar wisten de witte
reigers dat tijdens de jacht van de aalscholvers veel vissen langs de zijkanten proberen
te ontsnappen en dan een makkelijke prooi
zijn. Spectaculair was het om te zien hoe de
zilverreigers gretig de visjes verorberden, die
trachten te ontsnappen aan de jagende aalscholvers.

verschijnsel van
de gezamenlijke
visvangst van
een honderdtal
aalscholvers

Grauwe ganzen. Het was een groep van ongeveer vijftig broedparen, die na het broedseizoen was uitgegroeid tot een groep van
ruim 200 ganzen. In oktober verschenen
de eerste winterganzen uit het noorden
van Europa. In december 2018 telden we
de hoogste aantallen kolganzen: 500 stuks.
Ook de brandganzen verschenen. In januari
werden 1300 brandganzen geteld, die voor
een groot gedeelte laag overvlogen nadat
ze vermoedelijk werden verstoord in de Brakelse Benedenwaarden. Zowel de kolganzen
als de brandganzen foerageerden bij regelmaat in de weilanden direct ten zuiden van
de Breemwaard.

krakeend, want bijna altijd trekken ze samen
op. Opvallend waren de grote aantallen slobeenden. In november werden tachtig eenden geteld. De smient verscheen wat later
in het winterseizoen. In december en januari waren meer dan honderd smienten op de
geul aanwezig. Het is altijd weer genieten
als er tussen de verschillende eendensoorten een pijlstaart wordt ontdekt. Wat is dat
een prachtige vogel. De ervaring leert dat ze
vooral in februari gespot worden, maar helaas zijn we dan te laat voor vermelding in dit
artikel. De bergeend liet zich in januari zien.
Hopelijk gaan er net als vorig weer enkele
paartjes broeden.

Ganzen
Net als in de andere uiterwaarden langs de
Waal had ook de Breemwaard zijn ‘eigen ‘

De nevengeul is een ideaal rust- en
foerageergebied voor verschillende soorten
eenden. De wintertaling kan zich prima verschuilen aan de rand van het wilgenstruweel.
Op bijna alle inventarisatiedagen waren de
kleine talingen aanwezig. In december telden we er ruim honderd. De wintertaling
voelt zich blijkbaar prettig in de buurt van de

Vogels
Aalscholver

eenden en
steltlopers.

Ton van Balken

20-sep

26-sep

09-okt

11-okt

30-okt

20-nov

11-dec

03-jan

22-jan

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

40

140

250

10

7

20

30

10

3

2

1
8

Boerenzwaluw

2

Brandgans

12

15

4

3

3

9

4

Buizerd

1

Canadese gans

4

1

1

4

1300

200

1

1

7

Ekster

10

de vele soorten

18-sep

Blauwe reiger

6

10

11

2

1

2

4

2

11

5

2

6

40

100

Gekr roodstaart

1

Graspieper

12

Grauwe gans

genieten van

Dank aan de leden van de werkgroep die bijna altijd present waren: Rien Melis, Günter
en Lina Slotboom, Co Hoevenaren, Lot Tönis, Karen Maters en Arnout de Mooij.

Bergeend

fuut

was het weer

De Breemwaard is een prachtig natuurgebied. Bij ieder bezoek was het weer genieten van de vele soorten eenden en steltlopers. Zo af en toe was het extra mooi als de
ijsvogel zich liet zien of de koperwieken en
kramsvogels heerlijk zaten te eten van de
meidoornbessen. Fantastisch waren ook de
watersnippen, die dachten ongezien op een
graslandje aan de oever te kunnen relaxen.
We mochten ze lange tijd bewonderen. Binnenkort wordt het voorjaar en dan zijn er
weer andere vogels te zien. Dan is het wachten op de komst van de Gele kwikstaart,
blauwborst, rietgors en vele andere zangvogels.

Regelmatig werd in de Breemwaard een
roofvogel waargenomen. Torenvalk en buizerd waren vaak present. Bijzonder was de
waarneming van de slechtvalk in oktober. Al
jaren verblijft er in de wintermaanden een
slechtvalk in de Bommelerwaard. Hij gebruikt de pylonen van de Waalbrug bij Zaltbommel als rust- en uitkijkpunt. Van daaruit
bejaagt hij een groot gedeelte van de noor-

Eenden

Bij ieder bezoek

Tot slot

Roofvogels

Wintertaling

Grauwe ganzen

delijke Bommelerwaard. In het najaar is door
andere vogelaars ook de visarend gezien; wij
hebben hem niet waargenomen.
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Aankondiging Algemene Ledenvergadering
18 maart 2019

Prijs:
leden, gratis
losse nummers, € 3,50
oplage 375

Maandag 18 maart 2019 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden de activiteiten van 2018 uitgelicht, wordt u bijgepraat over onze financiële
situatie, en worden de plannen voor 2019 aan u voorgelegd. Aftredend en herkiesbaar zijn Cassandra van Altena (secretaris) en
Ton van Balken (algemeen bestuurslid). Erwin van der Speld heeft
zich als algemeen bestuurslid verkiesbaar gesteld.
Na de vergadering zullen diverse werkgroepen van de Natuurwacht een korte presentatie geven over hun activiteiten. Zo komen onder andere de Werkgroep Bevers, Werkgroep Vlinders
en Werkgroep Kleine marters aan het woord. U bent van harte
uitgenodigd de vergadering bij te wonen!
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in De Grote Aak in Zaltbommel, Van Oldenbarneveldtstraat 2, van 19.30
tot 20.30. Na de pauze zullen de werkgroepen zich presenteren
(20.45-21.45).

Redactie:
Ton van Balken
Rien Melis
Harry Kolman
redactie@natuurwachtbommelerwaard.nl
Vormgeving:
Harry Kolman
Inhoudelijk advies:
Dirk Muller

Foto-expositie in jubileumjaar 2020
In 2020 bestaat de Natuurwacht Bommelerwaard 45 jaar. Om dit
te vieren organiseert de Natuurwacht in dit jubileumjaar een foto-expositie in de Poorterij in Zaltbommel: ‘Waard om gezien te
worden: natuur in de Bommelerwaard’. Met 45 foto’s willen wij
de verscheidenheid en schoonheid van de natuur in onze regio
laten zien.
Oproep: mooie Bommelerwaardse natuurfoto’s gezocht! In de
Bommelerwaard wonen veel natuurliefhebbers die met veel liefde en plezier de meest prachtige foto’s maken van landschappen, planten en dieren in deze regio. Heeft u een mooie natuurfoto gemaakt in de Bommelerwaard die u waard vindt om gezien
te worden? Stuur deze dan vóór 1 maart 2020 naar info@natuurwachtbommelerwaard.nl (maximaal 2 foto’s per persoon). U heeft
dus nog een heel jaar om op pad te gaan voor die ene rake foto!
Onder alle inzendingen kiest het bestuur de 45 mooiste foto’s uit
die tentoongesteld zullen worden tijdens de jubileumexpositie.
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vereniging
Natuurwacht Bommelerwaard
Postbus 157
5300 AD Zaltbommel
email: info@natuurwachtbommelerwaard.nl
website: www.natuurwachtbommelerwaard.nl
bestuur
voorzitter
Harry Kolman, Zaltbommel
secretaris
Cassandra van Altena, Zaltbommel
penn.meester Lot Tönis, Zaltbommel
leden		
Dirk Muller
		
Ton van Balken
		
Erwin v.d. Speld (asp.)
		

Big Day Zaltbommel 2019
Een Big Day is een vogelwedstrijd waarin teams binnen 24 uur
zoveel mogelijk vogelsoorten proberen te vinden binnen een bepaald gebied. Dit jaar wordt voor het eerst een Big Day door de
Natuurwacht georganiseerd in de gemeente Zaltbommel!
De Big Day is een wedstrijd, maar plezier in vogels kijken staat
voorop. We starten vrijdag 10 mei om 19.00 in Zaltbommel en
eindigen op zaterdag 11 mei om 19.00. Met je team ga je op zoek
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Cursus Paddenstoelen voor Beginners in
najaar 2019

naar zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeentegrenzen
van Zaltbommel. 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 nu al felbegeerde trofee te winnen: de enige echte
Bommelerwoerd!
Na de wedstrijd wordt er gezamenlijk gegeten en wordt de einduitslag bekend gemaakt. Zin om mee te doen? Geef je dan op
met je team (2-5 personen) vóór 30 april bij Cassandra van Altena via info@natuurwachtbommelerwaard.nl. Er wordt een eigen
bijdrage van €5,- per persoon gevraagd voor het avondeten op
zaterdag 11 mei.

Vindt u paddenstoelen ook zo intrigerend? Al die soorten in de
meest fraaie kleuren. Natuurlijk kennen we de paddenstoel met
de rood met witte stippen; de vliegenzwam. Maar hoe heten al
die anderen en hoe kan ik al die soorten een beetje uit elkaar
houden? Bij welke familie horen ze en hoe planten ze zich voort?
Boeiende vragen. Als u meer over paddenstoelen wilt weten dan
kunt u meedoen aan de cursus paddenstoelen voor beginners.
De cursus bestaat uit drie cursusavonden en drie excursies.
De eerste cursusavond is op maandag 23 september. Aanmelden kan tot 13 september bij Ton van Balken via acvanbalken@
upcmail.nl. Zie de activiteitenagenda voor meer informatie.

Activiteitenagenda maart – oktober 2019
Datum
2-3-2019

Soort activiteit

Thema

20-4-2019

Werkgroep Landschaps- Werkdag landschap Eendenkooi Hedel
beheer

10-5 t/m
11-5-2019

Big Day

11-5-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Heemtuin
beheer

12-5-2019

Werkgroep Vogels en
Planten

22-5-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Kruidentuin
beheer

26-5-2019

Openbare excursie

Vogelspotwedstrijd waarin teams proberen
zoveel mogelijk vogelsoorten te spotten
binnen 24 uur in de gemeente Zaltbommel.
zie aankondiging op blz. 13

Gelderse werkdag in Ugchelen bij
Apeldoorn.
Vertrek 7.30 uur parkeerterrein
Beersteeg Zaltbommel
Thuis rond: 15.00 uur.
Aanmelden voor 20 februari bij Ton
van Balken

Vroege vogelwandeling Munnikenland

Vlinders en libellen in de Lieskampen

Op zoek naar vlinders en libellen in het
waterrijke gebied van de Lieskampen.
Uiteraard is er bij warm en zonnig weer de
meeste kans op vele vlinders en libellen.

Informatie

Werkgroep Landschaps- Gelderse Werkdag
beheer

Big Day Zaltbommel

Start: 10.00, Achterdijk 49 in Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken
Start: vrijdag 10 mei, 19.00 (locatie
volgt)
Eind: zaterdag 11 mei, 19.00
Eigen bijdrage: €5,- p.p.
Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken
Start: 5.30, parkeerplaats Slot Loevestein
Contactpersoon: Dirk Muller
Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken
Start: 13.00, parkeerplaats bij de
Lieskampen (Donkerkade)
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

1-6-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Heemtuin
beheer

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

19-6-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Kruidentuin
beheer

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

21-6-2019

Openbare excursie

Zomeravondwandeling over het Eiland
van Kil van Hurwenen,

9-3-2019

Werkgroep Landschaps- Werkdag landschap Eendenkooi Hedel
beheer

10-3-2019

Openbare excursie

Beversporen in de Gamerensche Waarden Start: 10.00, ingang Gamerensche
De bever leeft al een paar jaar in dit gebied Waarden (bij de brug)
Duur: ongeveer 1,5 uur
en laat veel sporen achter. De gids vertelt
Deelname: gratis
u meer over dit grootste knaagdier van
Contactpersoon: Lot Tönis
Europa.

17-3-2019

Werkgroep Vogels en
Planten

Wandeling Breemwaard, Zuilichem

Start: 10.00
Contactpersoon: Dirk Muller

30-6-2019

Werkgroep Vogels en
Planten

Fietsrondje uitkijktorens

Start: 10.00, Beersteeg Zaltbommel
Contactpersoon: Dirk Muller

18-3-2019

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering NWB

19.30-21.45, De Grote Aak, Johan
van Oldenbarneveldtstraat 2, Zaltbommel

5-7-2019

Werkgroep Bevers

Simultaantelling bevers Nederhemert-Zuid

Start: 20:30, locatie volgt
Duur: ongeveer 2 uur
Contactpersoon: Cassandra van
Altena

Aansluitend geven de werkgroepen een
presentatie over hun activiteiten.

Start: 10.00, Achterdijk 49 in Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

27-3-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Kruidentuin
beheer

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

6-4-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Heemtuin
beheer

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

13-4-2019

Openbare excursie

Start: 20.00 uur vanaf De Roskam,
Waaldijk 2 in Hurwenen
Duur: ongeveer 2,5 uur.
Op 21 juni, de langste dag, verwelkomen
we de zomer. We wandelen langs nevengeul Deelname: gratis
Contactpersonen: Beppie Schoen Waal met aandacht voor wat groeit en
thorst en Dirk Muller
rondvliegt.

Deelnemers worden in tweetallen verspreid
over het gebied. Een uur lang houden zij bij
of en hoeveel bevers zich laten zien. Meetellen? Aanmelden bij Cassandra van Altena.
6-7-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Heemtuin
beheer

14-7-2019

Openbare excursie

Gierzwaluwen in Zaltbommel

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken
Start: 10.00, op de dijk t.h.v. Waalkade 39 (bij de oude wasserij), Zaltbommel, Duur: ongeveer 1,5 uur
Deelname: gratis
Contactpers.: Cassandra van Altena

Vroege vogelexcursie

Start: 7.00, parkeerplaats bij de
Lieskampen (Donkerkade)
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

Wandeling batterij naar batterij

Start: 9.00, ‘De Buurman’, Poederooijen
Contactpersoon: Dirk Muller

17-7-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Kruidentuin
beheer

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel. Contactpersoon: Ton van
Balken

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

3-8-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Heemtuin
beheer

Start: 10.00-13.00, Oliemolen
Zaltbommel. Contactpers.: Ton van
Balken

Vroeg uit de veren voor deze mooie voorjaarsexcursie, waarin we gaan luisteren naar
de prachtige ochtendzang van vele vogels.
14-4-2019

Werkgroep Vogels en
Planten

17-4-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Heemtuin
beheer
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In deze excursie wandelen we langs diverse
plekken in Zaltbommel waar gierzwaluwen
leven, fascinerende vogels die slechts drie
maanden in Nederland zijn en vrijwel altijd
in de lucht leven.
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21-8-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Kruidentuin
beheer

23-8-2019

Werkgroep Bevers

Simultaantelling bevers Rijswaard
(Aalst)

Start: 19:30, locatie volgt
Duur: ongeveer 2 uur
Contactpersoon: Cassandra van
Altena

Nachtvlindernacht in de Kloosterwiel

Start: 20.00, Kloosterwiel bij het
bruggetje/informatiebord, straat
Kloosterwiel
Duur: 2-3 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

Deelnemers worden in tweetallen verspreid
over het gebied. Een uur lang houden zij bij
of en hoeveel bevers zich laten zien. Meetellen? Meldt u zich dan aan.
30-8-2019

Openbare excursie

In het donker van de nacht worden de
nachtvlinders met stroop en lampen verleid
om zich op witte lakens en bomen te laten
bewonderen. Bij regen wordt de excursie
verzet naar 6 september. Hou website, Twitter, of Facebook in de gaten.
7-9-2019

Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel, Contactpersoon: Ton van
Balken

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Heemtuin
beheer

Nevengeul Brakel (oostkant)

8-9-2019

Werkgroep Vogels en
Planten

18-9-2019

Werkgroep Landschaps- Werkochtend Kruidentuin
beheer

23-9-2019

Cursus Paddenstoelen

Cursus paddenstoelen voor beginners

De cursus behelst drie cursusavonden. Op
iedere cursusavond volgt een excursie in
een bos in de omgeving van de Bommelerwaard (Neerijnen, Boxtel, Esch). De cursus
wordt gegeven door ons bestuurslid Ton
van Balken. Na aanmelding krijgt u z.s.m.
bericht waar de cursusavond in Zaltbommel
wordt gehouden.
29-9-2019

Openbare excursie

Herfstavonturen in het kasteelbos van
Nederhemert-Zuid

14-10-2019

Lezing

Grote grazers in natuurgebieden

Start: 10.00-13.00, Oliemolen, Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken
Start: 9.00, Batterij Brakel
Contactpersoon: Dirk Muller
Start: 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken
Data cursusavonden: 23 en 30 september, 7 oktober, 19.30-22.00.
Data excursies: 28 september, 12
en 19 oktober, 9.00-12.00.
Kosten: €30,Deze cursus is alleen voor leden
van de Natuurwacht Bommelerwaard (contributie: €10,- per jaar)
Contactpersoon: Ton van Balken

Start: 13.30 vanaf de speeltuin aan
Kastellaan 11, Nederhemert-Zuid
Duur: ongeveer 2 uur
De jassen en laarzen kunnen weer aan. Het
Deelname: gratis
is herfst. En voor spannende avonturen ga
Contactpersoon: Beppie Schoje natuurlijk het bos in! Er valt zoveel te
ontdekken. Iedereen tussen 7 en 13 jaar met thorst
(groot)ouders is welkom.
Tanja de Bode van Free Nature geeft een
lezing over grote grazers als rode geuzen en
konikpaarden, die natuurbeheer uitvoeren in
natuurgebieden.

Aanvang: 19.30, de Grote Aak,
Johan van Oldenbarneveldtstraat 2,
Zaltbommel
Duur: ongeveer 2 uur, incl. pauze
Toegang: gratis
Contactpers.: Cassandra van Altena

Raadpleeg voor de laatste informatie over de excursies het bericht op de website van de Natuurwacht Bommelerwaard.
Contactgegevens voor de Excursies en de werkgroepen:
Cassandra van Altena		
c.v.altena@natuurwachtbommelerwaard.nl 		
06 – 1073 7278
Ton van Balken			acvanbalken@upcmail.nl 				06-15336335
Dirk Muller			nwb.d.muller@gmail.com				0418 -518366
Beppie Schothorst		
b.schothorst@kpnmail.nl 				
06 – 2055 8388
Lot Tönis			
vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl
06 – 1351 2226

Tanja en haar koniks
Munnikenland bij Slot Loevestein lijkt iedere dag wel mooier te worden. Het is met
afstand het mooiste en rijkste natuurgebied
van de Bommelerwaard. Staatsbosbeheer is
zelfs een actie begonnen om het predicaat
te krijgen van het mooiste natuurgebied van
Nederland. Natuurvrienden in de Bommelerwaard zijn daar niet echt blij mee, want niet
ondenkbaar is dat het veel toeristen trekt die
dat prachtige gebied wel eens van dichterbij
willen bewonderen. Dat is een ieder natuurlijk gegund, maar te veel bezoek in dit uiterwaardengebied op het snijpunt van drie
provincies is niet echt bevorderlijk voor een
goede ontwikkeling van de flora en fauna.
Slot Loevestein is er natuurlijk wel erg blij mee
want zij hebben een geweldig middeleeuws
kasteel dat het bezoeken meer dan waard is.
Veel bezoek betekent dan ook inkomsten om
deze parel in de westpunt van de gemeente
Zaltbommel te kunnen blijven onderhouden.
Rondom Slot Loevestein loopt een prachtige kudde konikpaarden en een grote groep
runderen; Rode geuzen genaamd. Zij zorgen
voor ruimte aan de rivier en zorgen ervoor dat
het uiterwaardenlandschap open blijft en niet
verandert in een landschap met enkel wilg en
braam. Het beheer van Munnikenland is wat
begrazing betreft door Staatsbosbeheer in
beheer gegeven bij de Stichting FREE Nature. Tanja de Bode is in de Bommelerwaard
het gezicht van deze stichting. We willen van
Tanja wel eens weten wat er allemaal bij dat
beheer door koniks en Rode geuzen komt kijken. Tijd dus voor een interview.

Poederoijen
Het is al weer twaalf jaar geleden dat de eerste koniks werden uitgezet in de uiterwaar-
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Interview met Tanja de Bode van FREE Nature

Al snel ging
Tanja zich specialiseren in het
goed beheren
van een kudde
wilde grazers

den rondom Slot Loevestein. Toen gebeurde
dat op verzoek van SBB door FREE Nature,
een organisatie die net was opgericht door
de Stichting Ark. Tanja de Bode was toen
net voor enkele uurtjes per week bij Stichting Ark aangenomen en kreeg de taak voor
het beheer van deze kudde koniks te zorgen.
Tanja kende Munnikenland bijzonder goed.
Ze is geboren en getogen in Poederoijen
en als klein meisje groeide ze op tussen de
paarden en kende ze het boerenleven. Opa
was immers een bekende, maar kleine boer
in Brakel. Het was niet verrassend dat Tanja
ging studeren op de HAS (Hogere Agrarische School in ’s-Hertogenbosch). Aan het
eind van die studie liep ze stage bij FREE
Nature en kwam ze in aanraking met diverse
dieren, die op verschillende plaatsen in ons
land ingezet werden om ruige natuurgebieden te begrazen. Al snel ging Tanja zich specialiseren in het goed beheren van een kudde wilde grazers en kreeg ze na haar stage
bij FREE Nature een baantje van enkele uren
aangeboden. Inmiddels is Tanja een echte
specialiste en werkt ze full time bij FREE Nature. Beheerders met problemen weten de
Poederoijense maar al te goed te vinden. Zo
is Tanja onlangs ingezet om de problemen
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‘Nergens loopt
er een kudde
koniks met zulke
mooie
bloedlijnen

konik
met het beheer van de konikpaarden in de
Oostvaardersplassen op te lossen.

Genetisch beheer
Tanja is ongelooflijk trots op haar kudde in
Munnikenland. ‘Het is de allermooiste kudde
in ons land’, zegt ze vol trots. ‘Nergens loopt
er een kudde koniks met zulke mooie bloedlijnen. Van inteelt of wat dan ook is geen enkele sprake. Ze functioneren uitstekend en
doen wat ze moeten doen. Tien jaar geleden
zijn we met vijftien paarden begonnen. Nu
zijn het er 127 , die in zo’n tien groepen door
Munnikenland lopen. Er is één hengstengroep, waarin de jonge hengsten zitten. De
andere groepen zijn harems die onder leiding staan van een sterke gezonde hengst,
die een flink aantal dames en enkele ondergeschikte hengsten onder zijn hoede heeft.
Dat aantal kan oplopen tot wel vijfentwintig
dieren, maar er zijn ook harems die uit nog
geen zeven dieren bestaan.’ Tanja herkent al
haar paarden. Meerdere dagen per week is
zij in Munnikenland te vinden om haar dieren
te controleren. ’Ik moet alle koniks en Rode
geuzen minstens eenmaal per week gezien
hebben. Als dat niet zo is dan zoek ik net zo
lang tot ik ze gevonden heb,’ aldus de gedreven beheerster. Tanja houdt ook exact
bij welke veulens geboren worden en het al-

lerbelangrijkste: wie de vader is. ‘Dat is erg
belangrijk om zuivere bloedlijnen te houden.
Zo kun je werken aan een goed en professioneel genetisch beheer. Hier in Munnikenland
worden jaarlijks flink wat veulens geboren.
De kudde breidt zich jaarlijks met 30 % uit.
Dat is natuurlijk te veel. Met ongeveer tweehonderd dieren is de begrazingsdruk hier
voldoende. In de zomer dient 230 hectare
begraast te worden en in de winter komt er
nog eens 130 hectare bij. Er loopt dan minder dan één dier op één hectare. Meer is niet
gewenst, want dan wordt het land te kaal en
moeten we dieren gaan herplaatsen in andere natuurgebieden. Als herplaatsen niet lukt,
moeten er dieren naar de slager. Zo is dat
nu eenmaal.’ aldus Tanja. ‘Al heel wat dieren uit Munnikenland lopen rond in Letland,
Frankrijk en Engeland en ook in Nederlandse
natuurgebieden zoals de Biesbosch, maar in
ons hele land lopen nu voldoende koniks.’
Het verkopen van dieren aan het buitenland
is geen sinecure. De paarden leveren nauwelijks iets op en het vervoer kost ontzettend
veel geld. Als het om kleine transporten in
het binnenland gaat, brengt Tanja, om kosten te besparen, de dieren meestal zelf. Zo
kan ze zien in welk gebied haar dieren terecht komen.

De Geuzen
Tanja kent niet alleen alle koniks die op
Munnikenland lopen, maar ook alle Rode
geuzen. Deze zijn al sinds 2000 in Munnikenland. Het zijn er 76 en ook die worden iedere
week gecheckt. Deze prachtige bruinrode
runderen zorgen er samen met de koniks voor
dat de ruim 350 hectaren uiterwaard goed
begraasd worden. ‘De Rode geuzen grazen
weer heel anders dan de koniks’, zegt Tanja.
‘Koeien hebben een lange tong en trekken

Je hebt hier
geen dierenarts
nodig. De Rode
geuzen doen
het helemaal
zelf en dat geldt
ook voor de
koniks.
Rode geuzen
met hun tong het gras af. Paarden doen dat
anders en knippen net als schapen het gras
af. De Rode geuzen zijn ook verzot op het
blad van de wilgen. Ze zijn erg belangrijk om
het vele opschot van wilgen weg te grazen.
In de winter bestaat hun voedsel voor ongeveer 50 % uit wilg, maar als er geen sneeuw
ligt dan grazen ze een groot gedeelte van
de dag.’ Tanja wil eigenlijk nog wel wat meer
Rode geuzen in Munnikenland hebben om
de groei van wilgen nog beter in toom te
kunnen houden. ‘Maar dat komt goed,’ zegt
Tanja. Op mijn vraag of er wellicht ook schapen ingezet moeten worden, laat Tanja een
duidelijk ‘nee’ horen. ’Schapen eten echt alles op, ook alle zeldzame flora. En dat willen
we op Munnikenland niet. De kunst is een
mooi evenwicht te zoeken in de begrazing,
zodat de flora en fauna ook een kans krijgen.
Geen bloemen betekent immers geen vlinders en bijen.’ Het grote voordeel van deze
runderen is dat hun kalveren gemakkelijk geboren worden. Je hebt hier geen dierenarts
nodig. De Rode geuzen doen het helemaal
zelf en dat geldt ook voor de koniks.

Wandelaars

koniks
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Het is voor de wandelaar misschien best een
beetje eng om hier In Munnikenland tussen
de grote grazers te lopen. ‘Als je op een redelijke afstand blijft, gebeurt er niets’, zegt
Tanja. ‘Het zijn hele rustige en betrouwbare
dieren. Je moet er natuurlijk niet tussen gaan
lopen als ze veulens of kalveren hebben.
Ook een hond die losloopt, kan voor ver-

warring zorgen en dan gaan de dieren zich
verdedigen en dat leidt soms tot agressief
gedrag. Er komen op Munnikenland nauwelijks problemen met wandelaars voor. Anders
is dat met automobilisten. Soms laat men
met de auto stil staan en vindt men het leuk
wanneer zo’n kudde koniks dichtbij komt.
Tja, dan ontstaan er problemen. De paarden
vinden dat wel interessant en gaan aan de
spiegels zitten of knabbelen aan de autolak.
En dan heb je natuurlijk de poppen aan het
dansen, of beter gezegd ‘het paard op de
wagen’, want dan komen er klachten binnen
bij FREE Nature. Rij dus gewoon rustig door
en geniet van de dieren en het mooie landschap, maar laat de dieren niet te dichtbij
komen,’ luidt het duidelijke advies van Tanja.
FREE Nature en de Bommelerewaard mogen wat blij zijn met zo’n gedreven beheerster als Tanja de Bode. Als geen ander weet
zij hoe het gaat met haar kudde koniks en
Rode geuzen op Munnikenland. Ze straalt
enthousiasme, gedrevenheid maar vooral
veel liefde voor de natuur uit. Met Tanja in
ons midden ontstaan er op Munnikenland
geen problemen zoals op de Oostvaardersplassen. Laten we hopen dat het haar lukt de
kudde daar op orde te krijgen.

Lot Tönis en Ton van Balken
Tanja de Bode geeft op 14 oktober ‘19 een
lezing over dit onderwerp, zie agenda blz. 16
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robertskruid
(Geranium robertianum)
Italiaanse aronskelk
(Arum italicum)
Klein glaskruid
(Parietaria judaica)
muurleeuwenbek
(Cymbalaria muralis)

Groen
Groenblijvende planten vallen het hele jaar
weinig op. Maar als de kleur verdwijnt en de
kale takken zichtbaar worden, blijkt dat er
planten zijn die zich kranig weren. Dat geldt
voor sommige struiken en bomen als taxus
en hulst. Ook klimop zorgt voor wat groen
tijdens de kale periode.

De lichtsterkte
neemt af en het
onderhoud aan
de bladeren

De meeste bomen, struiken en kruiden laten het groen in de winter verdwijnen. Het is
een economische afweging. De lichtsterkte
neemt af en het onderhoud aan de bladeren
wordt relatief duur. Zo duur dat het loont om
de stoffen uit het bladgroen op te slaan in
stengel, stam, knollen en bollen. En dan de
dure bladeren afstoten. De resten vallen op
de grond en worden keurig gerecycled door
bodemdiertjes, schimmels en bacteriën. Een
circulaire economie en CO2-neutraal want
wat er op de bodem valt, is vastgelegde
CO2. En uit wat er door de bodemdiertjes,
schimmels en bacteriën wordt afgebroken
ontstaan voedingsstoffen die de plant weer
kan gebruiken. Dat doen wij ze nog niet na.

wordt relatief
duur.
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Gele kornoelje
(Cornus mas)

Er is ook een groep van planten die het risico nemen en hun bladeren in de winter behouden. Ze zijn er zodanig op ingesteld dat
ze ook bij weinig licht en lage temperaturen
hun blad kunnen behouden. Deze strategie
zorgt ervoor dat ze al licht kunnen vangen als
andere planten nog aan het suffen zijn in hun
‘winterslaap’. Het waterige winterzonnetje,
het ijle lentezonnetje, ze doen het ermee en
het werkt. Ze ontlenen hun bestaansrecht eraan. In de zomer doen ze het ook goed omdat ze dan op de beschutte plaatsen staan.
Vaak onder bomen of aan de noordzijde van
een muur.
Groen in de winter is schaars maar juist die
planten met de groene bladeren, herinneren
ons eraan dat het wel weer goed komt met
de natuur. Kijk goed om je heen op zoek naar
groen. Voorbodes van de lente die gaat komen.

robertskruid

Italiaanse aronskelk

Klein glaskruid

muurleeuwenbek

Gele kornoelje

eikvaren

eikvaren
(Polypodium vulgare)

Tekst en foto’s: Dirk Muller
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Nieuwe informatieborden bij de Kloosterwiel
Op 24 november 2018 zijn er nieuwe informatieborden onthuld bij de Kloosterwiel in Zaltbommel.
Vrijwilligers van de werkgroep Landschapsbeheer
en wethouder Gijs van Leeuwen van Zaltbommel
waren hierbij aanwezig. Vooral het bord aan de
noordzijde van de wiel was hoognodig aan vervanging toe. Bij het bord aan de zuidzijde is ruimte gemaakt o.a. voor de nieuwsbrief die jaarlijks
wordt verspreid onder de omwonenden.

Het bord is
gemaakt en
geplaatst door
vrijwilligers van
de Natuurwacht

Het bord is gemaakt en geplaatst door vrijwilligers
van de Natuurwacht en gefinancierd door de gemeente Zaltbommel.

onthulling

Flora en fauna van het klompenpad van Nieuwaal
Het Nywelepad is een prachtige en pittige wandeling door het binnendijkse en
buitendijkse landschap rond Nieuwaal.
Je kunt op diverse plekken de wandeling
starten: Gameren, Nieuwaal, natuurgebied
De Lieskampen. Deze natuurwandeling
start boven op de Waaldijk in Nieuwaal
bij de Hervormde kerk. Bij iedere wandeling hoort de bekende folder van Stichting
Landschapsbeheer Gelderland. De informatie in deze folder is uitstekend, maar
vooral gericht op de cultuurhistorie. De
Natuurwacht Bommelerwaard heeft het op
zich genomen bij deze prachtige wandelingen door het rivierenlandschap ook een
natuurbeschrijving te maken. Het Nywelepad is de vijfde in deze serie.

De uiterwaard

bord Noordzijde
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Vanaf het startpunt bij de kerk van Nieuwaal
gaan we de uiterwaard in. Rechts stroomt
de majestueuze rivier de Waal. We lopen
over het landbouwpad van deze Breemwaard. Links ligt een grote plas waarop altijd wel eenden en ganzen waar te nemen
zijn. Het gehele jaar door zie je Grauwe
ganzen en Nijlganzen. Soms ook de wat
grotere Canadese ganzen. In het najaar

zie je langs de oever witte reigers jagen op
kikkers en visjes. Het is meestal de Grote
zilverreiger, maar de Kleine zilverreiger met
de herkenbare gele tenen aan zijn zwarte
poten jaagt er ook. Voorbij de plas ligt

Een prima
manier van de
plant om zijn
zaden te verspreiden, maar
voor de pony’s
is het een flinke
last.

aan de andere zijde van het prikkeldraad
een zachthout ooibos, dat voornamelijk
bestaat uit wilg. Onder het prikkeldraad
groeien verschillende kruiden die door de
pony’s, die dit begrazen niet gewaardeerd
worden. Het is kaardebol en klis . De zaden
van deze planten hechten zich stevig vast
in de staart en manen van de pony’s. Een
prima manier van de plant om zijn zaden
te verspreiden, maar voor de pony’s is het
een flinke last.
Aan het eind van het wilgenbos gaan we
linksaf. We zien rechts op deze splitsing
overal de kruisdistel staan. Als deze kleine
rivierdistels bloeien dan gonst het van de
bijen en hommels, die graag het stuifmeel
komen verzamelen. Tussen de distels staat
het boerenwormkruid. We lopen nu langs
de nevengeul. Deze geul is zo’n twintig jaar
geleden gegraven met het doel de natuurwaarden in deze Breemwaard te verhogen
en tegelijk voor meer waterberging te zor-
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In het voorjaar

Let bij de

kun je hier vele

sloot op

zangvogels

waterhoentjes

waarnemen

en op het

zoals de
Kleine karekiet,

Door weilanden en langs houtwallen.

de rietgors en
de prachtige
blauwborst

gen. De vrijkomende grond werd gebruikt
voor de dijkversterking die na de hoge waterstanden van 1995 werd uitgevoerd. In
de geul foerageren veel soorten eenden
en langs de oever zijn verschillende soorten steltlopers waar te nemen zoals oeverloper, tureluur, grutto, wulp, Kleine plevier,
watersnip en groenpootruiter. Via het klaphekje, dat voorkomt dat de pony’s uit de
uiterwaard gaan, komen we aan het eind
van het pad in de Breemwaard. Dit is een
bijzondere plek. Je hebt hier een prachtig

uitzicht op de geul. In het voorjaar kun je
hier vele zangvogels waarnemen zoals de
Kleine karekiet, de rietgors en de prachtige blauwborst. We vervolgen onze weg en
boven op de Waaldijk gaan we rechtsaf.
Al snel zien we links voorbij Hm-paal 173
een fraai hekje. Hier gaan we dwars door
de weilanden richting natuurgebied De
Lieskampen. We lopen voorzichtig de dijk
af en volgen de aangegeven route van het
klompenpad.

We wandelen nu door een prachtig stuk
van de omgeving van Nieuwaal. Het beste is dicht langs de sloot te lopen zodat
vogels zo min mogelijk worden verstoord.
Van november tot en met februari grazen
hier regelmatig honderden kolganzen en
brandganzen. Een prachtig gezicht. In het
voorjaar is de balts van de kievit waar te
nemen. We lopen vervolgens langs fraaie
houtwallen. In dit binnendijkse gebied
worden regelmatig reeën gezien. Overdag houden ze zich schuil in deze houtwallen. De houtwallen zijn zeer gevarieerd
van beplanting. In de struiklaag staan vlier,
meidoorn en hazelaar. De boomlaag bestaat voor een groot deel uit essen, maar
er staan ook eiken en elzen. Zo af en toe
kom je een blauw paaltje tegen. Toen er
nog geen klompenpad was, hadden inwoners van Nieuwaal al hun eigen ‘ommetje’
gemaakt. De blauwe paaltjes herinneren
daar nog aan. De houtwallen bieden veel
vogels nestgelegenheid. De buizerd en
sperwer broeden hier en in het najaar worden de bessen van de meidoorn verorberd
door merels, koperwieken en kramsvogels. Na enige tijd gaan we een bruggetje
over en lopen dan parallel aan een grote kas. Pony’s zorgen ervoor dat het gras

wegduiken van

roodborst

braamsluiper

de muskusrat.

achter de kas hier kort blijft. In het weiland is behalve gras ook klaver gezaaid.
Schapen en koeien vinden dat heerlijk en
het zorgt voor een gezonde voeding. Let
bij de sloot op waterhoentjes en op het
wegduiken van de muskusrat. De dichte bramenstruiken zijn ideaal voor allerlei
kleine zangvogels zoals de zwartkop, grasmus, kneu, groenling en de braamsluiper.
We komen aan het eind van onze wandeling door dit prachtig weidegebied.
Via het hekje komen we op de Uilkerweg.
We steken voorzichtig over en gaan via het
vrij liggende fietspad naar rechts. Al snel,
bij de boerderijwinkel van Brouwer, slaan
we linksaf en lopen nu op de Zeedijk.

Via de Zeedijk naar De Lieskampen.
Deze Zeedijk is de verbinding naar natuurgebied De Lieskampen. De naam Zeedijk
doet vermoeden dat het iets met de zee
heeft te maken. Dat zou wel vreemd zijn
zo diep in het binnenland. De naam heeft
een andere oorsprong. Vroeger werd iedere dorpspolder beschermd door lage
dijkjes. Het waren vooral dijkjes die haaks
in het land lagen. Langs het dijkje liep een
sloot die men een zeeg noemde. De dijk
langs de zeeg noemde men een zeegdijk,
die in de loop der jaren verbasterd is tot
zeedijk. Halverwege deze Zeedijk komen
we bij een drukke provinciale weg, de Van
Heemstraweg. Voorzichtig dus met oversteken!

De Boterkampen

kolganzen
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In de folder van het klompenpad staat
e.e.a. te lezen over dit voormalig weidegebied. In 2011 is dit weidegebied veranderd
in een natuurgebied en nu al kunnen we
genieten van de flora en fauna die hier in
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korte tijd is ontstaan. Als we rechtsaf slaan
kunnen we diverse paden nemen die door
het gebied lopen. Het Piet Nienhuispad is
zeer de moeite waard. Uit de dichte beplanting van allerlei soorten struiken klinkt
in het voorjaar de zang van allerlei soorten vogels: heggenmus, grasmus, putter,
zwartkop, tjiftjaf en fitis. Dankzij de rozenstruiken zie je aan het eind van de zomer
vele groenlingen, die de heerlijke zaden
eten uit de rozenbottels. Aan de westzijde is het voormalig weiland afgegraven en
is er een nat hooiland ontstaan waar Echte koekoeksbloemen het land in mei een
mooie paarsroze kleur geven. Dankzij een
hogere waterstand zien we hier weer weidevogels, die vele jaren verdwenen waren:
tureluur, kievit, grutto en Gele kwikstaart.
Na onze wandeling door de Boterkampen
komen we weer uit op de Zeedijk en steken over naar natuurgebied De Lieskampen.

keuze...

om de drie of vier jaar gekapt. Deze grienden zijn ideaal voor een klein zangvogeltje, de fitis. Meerdere broedparen komen
voor. Halverwege het pad staat links een
ooievaarsnest. De kooiker, die in het groene huis rechts bij de eendenkooi woont,
heeft het nest geplaatst. Jaarlijks worden
hier twee of drie jongen groot gebracht.
Wanneer we dit weggetje aflopen komen
we uit op de provinciale Van Heemstraweg. We steken de weg voorzichtig over
en kunnen dan via de Startstraat en het
dorp Gameren weer terugkeren bij het
startpunt van het Nywele klompenpad bij
de Hervormde kerk van Nieuwaal. Dank
aan de initiatiefnemers en beheerders van
dit prachtige klompenpad.

boomvalk
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route is nog
altijd 10 kilometer en loopt
door een
gedeelte van
De Lieskampen

Rien Melis, Ton van Balken
Een bijenhotel in de Boterkampen
gemaakt door Coen Penders

De Lieskampen
Via het parkeerterrein komen we op het
Nywelepad dat door het mooiste gedeelte
van De Lieskampen loopt. Een groot deel
van het pad leidt ons door prachtige hooilanden. Deze kruidenrijke hooilanden worden bezocht door veel soorten vlinders.
In de maanden juni en juli vliegt massaal
het Bruin zandoogje. Eind april/ begin mei
kunnen we het oranjetipje zien vliegen.
Werkelijk een prachtige vlinder. Voor libellenliefhebbers is het in De Lieskampen ook
genieten. In het voorjaar vliegt de Vroege
glazenmaker en de glassnijder. Wat later
verschijnt de smaragdlibel. In totaal kun je
25 soorten vlinders en 32 soorten libellen
in dit natuurgebied waarnemen. Het is de
moeite waard bij helder en zonnig weer regelmatig de lucht af te speuren. Alle kans

De verkorte

dat je een keer de boomvalk ziet, die hoog
in de lucht jaagt op de libellen, die het zo
af en toe wat hogerop zoeken.

Keuze
Het Nywelepad is een klompenpad van 14
kilometer. In de Lieskampen kun je kiezen
voor een verkorte route. Wij doen dit ook
met deze beschrijving. De verkorte route
is nog altijd 10 kilometer en loopt door
een gedeelte van De Lieskampen waar je
tot voor kort niet mocht komen. De verkorte route loopt vlak langs de eendenkooi.
Staatsbosbeheer heeft dit gedeelte van
de Lieskampen altijd als rustgebied beheerd. Reeën konden hier rustig grazen en
dekking zoeken en de eenden op de kooiplas werden niet verstoord. Met de keuze
dit gebied open te stellen was niet iedereen blij. Met deze beperkte openstelling
wordt het echter mogelijk ook hier van de
natuur te genieten. Wanneer we door het
hek zijn gegaan komen we op het brede
pad richting de eendenkooi en de Elskampen. Links en rechts liggen verschillende
grienden. De meeste grienden worden
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