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Harry Kolman

flora en fauna van de Bommelerwaard beschreven in 58 gebieden

“Landschapsroutes”

Ton van Balken

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

9 789082 414509

www.natuurwachtbommelerwaard.nl
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Cassandra van Altena

interview

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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Erwin v.d. Speld

- Kloosterwielroute 2 km
- Stadswallenroute 4 km

Dirk Muller

Rien Melis, Ton van Balken

Bestellen via: www.natuurwachtbommelerwaard.nl
of per email: uitgeverij@natuurwachtbommelerwaard.nl

Inhoudelijk advies:
Dirk Muller

Flora werkgroep

Dirk Muller

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!

Gerda Snoep

omlagfoto: Wulp (Numenius arquata), Ton van Balken

Taalkundig advies:
Metteke de Vries
Vormgeving:
Harry Kolman

Druk: WS-media groep, Waardenburg

email:
info@natuurwachtbommelerwaard.nl
website:
www.natuurwachtbommelerwaard.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of
op welke manier dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Op de bres voor de patrijs

Bijzonder Bommelerwaard
Bij nader inzien

Voor u ligt alweer het zesde nummer van “Natuurlijk Bommelerwaard”. Bij nader inzien had de
naam “Bijzonder Bommelerwaard” ook niet misstaan. Het aantal bijzondere waarnemingen
neemt maar toe. Een deel van die bijzonderheden zou je toe kunnen schrijven aan klimaatverandering, een deel aan de opmars van exoten en een deel aan gerichter waarnemen, maar
allemaal bijzonder.
Wat te denken van broedende steltkluten (‘vroeger’ ging je daarvoor naar Portugal), de al
eerdergenoemde zeearenden en het porseleinhoen, allen gezien in het Munnikenland.
De Zuidelijke keizerlibel kun je zomaar in de Buitenpolder van Heerewaarden tegenkomen
en in de Kil van Hurwenen hebben dit jaar lepelaars gebroed. De werkgroep kleine marters
legde een wasbeer vast. Of het dan om een ontsnapt exemplaar gaat of dat de invasie vanuit
Limburg al zo ver gevorderd is, dat we ze ook hier kunnen aantreffen, wie zal het zeggen…
Heel voorzichtig hoor je spreken over de das, die inderdaad al heel dichtbij gesignaleerd is.
Ook wat planten betreft zijn er bijzondere waarnemingen, Klein bronkruid, nieuw in de Bommelerwaard en blaassilene, een zeldzaamheid die dit jaar in de Kil van Hurwenen is gezien en
bij de watertoren van Zaltbommel.

had de naam
“Bijzonder
Bommelerwaard” ook niet
misstaan

Veel van deze waarnemingen worden door de waarnemer(s) op Waarneming.nl gezet.
Dat is van belang, omdat we daarmee een enorme database aanleggen aan de hand waarvan
we zicht krijgen op verschijnen en verdwijnen van planten en dieren. Veelal wordt er vanuit
gegaan dat het alleen belangrijk is om bijzonderheden te melden, maar de ‘gewone’ waarnemingen zijn minstens zo belangrijk, want pas daarmee krijgen we dat inzicht. Overigens, ook
voor niet-waarnemers is Waarneming.nl interessant om te bekijken!

Het gaat in ons land helaas niet goed met de
patrijs. Halverwege de jaren zeventig van de
vorige eeuw kwam de patrijs in bijna ons gehele land voor in akkers, graslanden, duinen
en in de uiterwaarden. Sindsdien is het aantal patrijzen met meer dan 95% afgenomen
en is de soort verdwenen uit delen van het
midden en het noorden van Nederland. Het
zwaartepunt van de huidige verspreiding ligt
in agrarisch gebied in zuidelijk en oostelijk
Nederland. We tellen nog maximaal 5000
paartjes in ons land, terwijl dat er in 1970 nog
120.000 waren. In de Bommelerwaard broedden in 2014 ongeveer 25 paartjes. Gevreesd
wordt dat dit aantal nog verder gedaald is.
In de zeventiger jaren waren dit ruim 500
paartjes.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is

Harry Kolman, voorzitter

Steltkluut
(Himantopus himantopus);
Klein bronkruid
(Montia minor);
Dirk Muller

steltkluut
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Klein bronkruid

foto: Fons Mandigers

Patrijs

Om de patrijs in

dit jaar gestart met een project om de patrijs weer terug in ons landschap te krijgen.
Eind februari werd in de Bommelerwaard
een speciale avond voor vrijwilligers georganiseerd met het doel om met elkaar een
beeld te krijgen van het aantal patrijzen in
Rivierenland. VANL De Capreton en de Natuurwacht namen op zich enkele natuurgebieden te inventariseren. Voor Natuurwacht
werd dat het westelijk deel van het Eiland
van Nederhemert-Zuid en de Buitenpolder
van Heerewaarden. Nu, juli 2019, moeten we
constateren dat er in beide gebieden geen
patrijzen zijn waargenomen. Gelukkig zijn ze
elders op Het Eiland wel gesignaleerd en zijn
er begin juli enkele koppels met kuikens gezien. Dat geldt ook voor het Leuvense veld in
Brakel, enkele uiterwaarden langs de Maas
en Munnikenland bij Loevestein.
Patrijzen nestelen in overjarige, ruige,
grasachtige vegetaties, zoals akkerranden
en bermen en in de vegetatie onder struwelen, heggen en hagen. Zijn die er niet, dan
maken ze hun nest ook wel in de randen van
graan- en graspercelen. Essentieel is dat
kuikens veel insecten kunnen eten. Patrijzen
leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Ze zijn bij uitstek
afhankelijk van rand- en overgangssituaties,
zoals perceelsgrenzen en allerlei andere lijnvormige landschapselementen. Belangrijk is
dat er in alle seizoenen voldoende voedsel
en dekking is. Dekking is noodzakelijk voor
het bouwen van nesten en ter bescherming

het Rivierenland
te behouden is
het belangrijk
te zorgen voor
goede dekking
en voor
voldoende
insecten
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Patrijs
(Perdix perdix);
René Ottema

tegen predatoren. Een gunstig leefgebied zijn
landbouwgebieden met een verscheidenheid
aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen en overhoekjes.
Patrijzen leven het grootste deel van het jaar
in groepsverband: de klucht. Een klucht bestaat uit een of meer ouderparen met jongen.
Volwassen patrijzen leven hoofdzakelijk van
zaden en groene plantendelen. Daarnaast
ook van vruchten, insecten, spinnen e.d. De
kuikens zijn de eerste levensweken aangewezen op insecten.
Om de patrijs in het Rivierenland te behouden is het belangrijk te zorgen voor goede
dekking en voor voldoende insecten als zomervoedsel voor de kuikens. Daarom is het
belangrijk dat er grasachtige randen zijn
langs akkers. Die randen dienen minimaal 10
meter breed te zijn. In het landschap dienen
ook struwelen of hagen te zijn van bijvoorbeeld meidoorn en hondsroos. Deze hagen
zorgen voor dekking en bieden in de ruigte
daaronder goede nestgelegenheid. De meidoornhagen in de uiterwaarden van Alem,
Hoenzadriel en Ammerzoden zijn daar goede
voorbeelden van. Voor kuikens is het belangrijk dat er stroken zijn waar veel kruiden staan,
waar insecten op afkomen. Het zou mooi zijn
wanneer hiervoor speciale stroken worden ingezaaid. Dit gebeurt al door de SBNL in de
uiterwaard van Haaften. Deze stroken moeten

In het rivierengebied is het
doel om hagen
en heggen in
het landschap
terug te
brengen
of te herstellen

aangelegd worden in het open veld, dus uit
de buurt van bomen en struiken. Ze moeten minstens 10 meter breed zijn. Elk voorjaar dient afwisselend de helft van de strook
opnieuw te worden ingezaaid. De vegetatie
die het eerste jaar opkomt is bloemrijk en is
daarmee een uitstekend insectenrijk kuikenhabitat.
Patrijzen zijn standvogels en verdienen ook
onze bescherming in de winter. Ook dan dient
er voldoende dekking te zijn in de vorm van
hagen en ruigte. Om voor voldoende wintervoedsel te zorgen is het goed om stoppels
van granen en andere gewassen zo lang mogelijk onbewerkt te laten. Nog mooier is om
een speciaal wintervoedselveldje te creëren.
De provincie Gelderland en Landschapsbeheer Gelderland zijn gezamenlijk een beplantingsproject gestart. In het rivierengebied is
het doel om hagen en heggen in het landschap terug te brengen of te herstellen. Enige
jaren geleden is dat op initiatief van De Capreton in Alem ook gebeurd. Eigenaren van
gronden, die geïnteresseerd zijn, kunnen zich
bij de Natuurwacht melden. Het plantmateriaal is in principe kosteloos. De provincie wil
op deze wijze in de hele provincie 100.000 bomen en struiken gaan planten. Hopelijk melden zich een aantal particulieren of agrariërs,
want het verbeteren van de biotoop voor de
patrijs is dringend nodig.

Ton van Balken

Boek over de Weeshuishof in Zaltbommel
Waar ook de
heemtuin en

Als je de moed hebt de Sint-Maartenstoren van Zaltbommel
te beklimmen dan word je beloond met een prachtig uitzicht. Rondom de stad zie je de stadswallen met de zeven
bolwerken. Vanuit het oosten stroomt het water van de majestueuze rivier de Waal richting Slot Loevestein. Wanneer
je naar het zuidwesten kijkt dan zie je een grote groene
ruimte, de Weeshuishof. Daar, ver verwijderd van het middeleeuwse centrum van de stad konden de pestlijders verblijven in het pesthuys. Daar ook mochten in de vijftiende
eeuw de nonnen hun Maria Magdalenaklooster bouwen. Na
de reformatie kregen ook de ‘arme wezen’ een onderkomen
en werd het lege klooster ingericht als weeshuis. In de loop
der eeuwen gebeurde nog veel meer op de Weeshuishof. Zo
kwam er een rosoliemolen en stond er bijna honderd jaar
een heuse windoliemolen. Elders werd een paardenstal gebouwd voor de cavalerie en oefende het gilde van Sint-Joris
met de kruisboog. Tot op heden was er weinig bekend over
dit westelijk deel van Zaltbommel. Dankzij intensief onderzoek van de auteur is gebleken hoe ongelooflijk boeiend de
geschiedenis van dit gebied is. Veel nieuwe feiten worden in
het boek beschreven, maar vooral krijgt de lezer een goed
beeld van het leven in het nonnenklooster en het weeshuis,
van het werk op de leerlooierijen, het slaan van olie op de
oliemolen, het leven van de soldaten in garnizoen en van
vele andere zaken die betrekking hebben op de rijke geschiedenis van de stad Zaltbommel.

kruidentuin van
zijn gelegen

Het boek ‘Op en rond de Weeshuishof’ is het derde boek
van de auteur Ton van Balken. Eerder schreef hij boeken
over het landschap en de rijkdom aan flora en fauna in
de natuurgebieden van de Bommelerwaard. Ton, geboren
1949 te Utrecht, woont sinds 1973 in Zaltbommel. Als leerkracht heeft hij jongeren enthousiast gemaakt voor natuur
en historie. Als politicus en wethouder heeft hij zijn steentje
bijgedragen aan de bescherming van de natuur en de rijke
cultuurhistorie van de Bommelerwaard. Met dit boek over
de geschiedenis van een uniek stukje Zaltbommel hoopt de
auteur de lezer te boeien en de interesse voor de rijke historie van de stad Zaltbommel levendig te houden.
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Op en rond de Weeshuishof

de Natuurwacht

Op en rond de Weeshuishof
De rijke historie van de Westerwijk in Zaltbommel
A.C. van Balken

De Weeshuishof is het gebiedje in het zuidwesten van de binnenstad van Zaltbommel,
waar ook de heemtuin en kruidentuin van
de Natuurwacht zijn gelegen. Het heeft een
rijke geschiedenis, waar Ton van Balken drie
jaar lang onderzoek naar heeft gedaan. Het
onderzoek begon uit persoonlijke interesse,
maar zijn bevindingen waren zo interessant
en talrijk, dat een boek niet uit kon blijven.
Ton zal zijn boek ‘Op en Rond de Weeshuishof’ op 3 oktober presenteren in de Gasthuiskapel in Zaltbommel.
Het boek telt 250 pagina’s, is rijk geïllustreerd, en kost € 30,- in de boekhandel.
Bij voorinschrijving kost het boek €25,- .
Dit kan via acvanbalken@upcmail.nl.

Met pensioen
De Arkenswaard
Gretig bladerde ik door mijn nieuwe boek:
Bommelerwaard Natuurlijk. Mijn pensioen
was in zicht en de wandelschoenen stonden al klaar. Ik wilde alle beschreven natuurgebieden bezoeken en ik begon dicht bij
huis (Aalst): De Arkenswaard in Nederhemert-Noord. Ik was er nog nooit geweest en
ik strandde in kniehoog gras voor een hek
van prikkeldraad.
Bij mijn tweede poging ontdekte ik een
prachtig natuurgebied: een groot meer met
een spannend wandelpad eromheen. In mijn
boek had ik gelezen dat het meer ontstaan is
door klei- en zandwinning voor de naastgelegen steenfabriek: De Rijswaard. Mensenhanden kunnen dus ook wat moois maken!
Pas toen de bladeren van de bomen waren,
ontdekte ik dat er meer kleiputten zijn en dat
de smalle loopbrug de verschillende meren
met elkaar verbindt.
Ik kwam er vaker en genoot in elk seizoen:
de fluitende smienten, de zoemende hommels bij de wilgenkatjes, ik zag voor het eerst
in mijn leven oranjetipjes, de prachtige libellen en juffers, en de grote beverknaagboom
(die kort geleden is omgevallen). Bij hoog
water werd ik verrast: het loopbruggetje en
het bosperceel stonden onder water, dus de
kleiputten staan in directe verbinding met de
Afgedamde Maas.

Vlinders tellen
In de laatste week van mijn loopbaan in
het onderwijs ging ik met mijn klas naar het
Munnikenland voor expeditie Loevestein.
Lot Tönis (van de vlinderwerkgroep) was een
van onze Staatsbosbeheergidsen. Toen ze

hoorde dat ik binnenkort zeeën van tijd zou
krijgen, nodigde ze mij uit om lid van de vlinderwerkgroep te worden.
Vanaf september 2017 mocht ik meelopen in
de Lieskampen en leidde ze mij op tot vlinderteller. Ik vertelde dat ik fan ben van de
Arkenswaard en Lot adviseerde mij om er
eens in de maand vlinders te tellen als proefgebied. Ik was trots toen in maart 2019 de
Arkenswaard, samen met de Hedelse Bovenwaard, door de vlinderstichting werd aangewezen als officieel vlindertelgebied.
Sinds 1 april 2019 tellen Guido van Heteren,
Hélène van Ommen en ik wekelijks vlinders,
mits het goed vlinderweer is. Er vliegen geen
spectaculaire soorten. We zouden soms
wat meer vlinders willen zien, maar elke wandeling is genieten.

Pas toen de
bladeren van de
bomen waren,
ontdekte ik dat
er meer kleiputten zijn.

Levend Landschap
Bermen vol bloemen en vlinders zoals in
Poederoijen en Brakel, dat wilde ik ook in
Aalst. Op mijn initiatief stapte een groepje
bewoners naar de Dorpsraad en werd doorverwezen naar Stichting Landschapsbeheer
Gelderland. Daar hebben ze kant-en-klaar
project klaarliggen voor dit soort initiatieven: “Levend Landschap”. Voortvarend werd
er een avond voor de dorpsbewoners georganiseerd om wensen en locaties te inventariseren.
Helaas bleek dat veel wensen voor bloeiende bermen onuitvoerbaar waren: hier kan het
niet, dit is een hondenuitlaatplaats; daar is
de verkeersveiligheid in het geding; de dijkhellingen zijn van het Waterschap en daarin
mag niet gefreesd worden; nee, deze ruimte
is nodig om sloten uit te baggeren…
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Gelukkig stelde de beheerder van het tankstation in Aalst een strook groen ter beschikking, waar wilde bloemen ingezaaid mochten worden. Ook de gemeente Zaltbommel
bleef meedenken en de berm langs het gerenoveerde Zonnepad in Aalst kon ook worden ingezaaid.
In het kader van deze bloeiende plannen
nodigden Lot Tönis en ik de twee scholen
in Aalst uit om mee te doen aan het project
“Vlinders in de klas”. Beide scholen reageerden positief en in mei werden bij de CBS De
Burcht vier vlinderbakken afgeleverd en in
juni op OBS De Boogerd. De schoolkinderen waren erg betrokken bij de ontwikkelin-

In mei werden
bij de CBS De
Burcht vier
vlinderbakken
afgeleverd en in
juni op OBS De
Boogerd

gen in de bak en elke vlinder werd met gejuich vrijgelaten. De onderbouwklassen van
De Boogerd mochten op 23 mei meehelpen
met het inzaaien van de wilde bloemen langs
het Zonnepad. Zij gooiden hun zaadbommetjes, die eigenlijk meteen uit elkaar moesten
vallen, maar door de droogte bleven ze liggen. Je ziet langs het Zonnepad de plantjes
nog steeds in clusters staan. Zo kreeg Aalst
zijn bloemen en zijn vlinders!
Wat is er mooier dan na je pensioen zo bij de
natuur betrokken te zijn…

Gerda Snoep

Vlinders geteld in de Arkenswaard 2019
datum
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15-4

20-4

15-5

18-5

24-5
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17-6

3

Bont zandoogje

1

boomblauwtje

1

citroenvlinder

1

3

2

7

4

3

3

11

5

1

dagpauwoog

1

1

2

3

9

2

Groot koolwitje

1

1

3

1

icarusblauwtje

1

1

4

1

1

3

2

9

2

2

4

3

4

7

32

1
1

Klein koolwitje

2

landkaartje

1

oranjetipje

3

1

2

2

1

5

3

1
2

6

Bijenorchis

4

6
1

3

1
2

2

1

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met
een werkgroep die zich bezig houdt met
het inventariseren en op naam brengen van
planten. De groep bestaat uit vijf leden die
in het groeiseizoen iedere twee weken in de
avond een inventarisatie doen.
Het groeiseizoen van 2019 hebben we aangegrepen om enkele bijzondere gebieden
van Staatsbosbeheer te inventariseren.
Dankzij een vergunning kunnen we met een
paar mensen deze natuurpareltjes bekijken.
Uiteraard rapporteren we daarover aan de
eigenaar van het gebied. Daarnaast doen
we uitstapjes door een keer een stuk dijk en
uiterwaard te bekijken. We hopen hierdoor
een goed beeld te krijgen van de vegetatie
in de Bommelerwaard en groeiplaatsen van
bijzondere planten in kaart te brengen.
De ervaring tot nu toe is dat deze werkwijze leuke avonden oplevert met leuke en ook
verrassende plantensoorten.
Meer informatie over de werkgroep planten
kan je krijgen bij Dirk Muller (nwb.d.muller@
gmail.com of via info@natuurwachtbommelerwaard.nl)

Bijenorchis
(Ophrys apifera)

Foto en tekst Dirk Muller
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4-7

2

distelvlinder
Gehakkelde aurelia

8

23-6

1

Flora werkgroep!

Groot koolwitje

1-5

atalanta

Klein geaderd witje

Groot koolwitje
(Pieris brassicae)
Uitkomende poppen

11-4
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Bommelerwoerd

Jaar van de wulp
Geen reden voor een feestje…

Na uitkomst van

Ook dit jaar hebben Sovon en Vogelbescherming Nederland weer een vogel in de spotlights gezet en deze keer is dat de wulp.
Deze grote steltloper met zijn lange naar beneden gekromde snavel heeft het moeilijk
en staat voor het eerst op de rode lijst van
Nederlandse broedvogels. Naar schatting
kent Nederland op dit moment zo’n 4.300
broedparen en dat is een halvering ten opzichte van 1980. Vooral in heide-, hoogveenen duingebieden zijn broedgevallen zeldzaam geworden, terwijl juist die gebieden
tot 1980 de grootse aantallen broedparen
kenden. Deze teruggang is mogelijk te wijten aan voedseltekort en predatie.
De meeste broedgevallen worden nu in
Oost- en Zuid-Nederland aangetroffen. Ook
in de Bommelerwaard zijn er waarnemingen
van wulpen met kuikens. In het najaar en de
winter is de Nederlandse kust (met name
Waddenzee en Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta) een belangrijk pleisterplaats voor
overwinterde wulpen. De aantallen kunnen
dan soms oplopen tot 200.000 duizend en 25
tot 50% van de wereldpopulatie gebruikt op
enig moment van het jaar Nederland om te
rusten en te foerageren.
Om meer duidelijkheid te krijgen over de
achteruitgang van de wulp zullen Sovon en
de Vogelbescherming in dit “Jaar van” zoveel mogelijk bestaande data analyseren en
via onder andere reeds bestaande telsystemen nog meer data gaan verzamelen. Op
deze manier hopen zij erachter te komen
welke factoren van invloed zijn op de aantallen wulpen en hoe zich dat door de tijd
heeft ontwikkeld.

de eieren staat
het mannetje er
alleen voor bij
het beschermen
van de jongen
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Big Day Bommelerwaard 2019
Hoe kun je een Wulp herkennen?
Uiteraard is zijn naar beneden gekromde
snavel, bij het vrouwtje langer dan bij het
mannetje, het eerste wat opvalt. Daarnaast
kan de wulp tot 60 cm groot worden, waardoor hij goed is te onderscheiden van bijvoorbeeld de regenwulp en de grutto, die
beide “slechts” ± 45 cm worden. Het broeden wordt zowel door het vrouwtje als het
mannetje gedaan. Maar na uitkomst van de
eieren staat het mannetje er alleen voor bij
het beschermen van de jongen, die direct
zelf hun voedsel zoeken. Dat bestaat eerst
vooral uit insecten. De jongen kunnen na vijf
á zes weken vliegen.
Het dieet van een volwassen wulp is veelzijdig en bestaat uit wormen, insecten, kleine
krabbetjes, schelpdieren en geleedpotigen
die zich in modderige bodems verstoppen.
De wulp is een schuwe vogel die gevoelig is
voor verstoring. Benader daarom broedende, rustende of foeragerende vogels niet,
maar geniet van deze prachtige vogel door
de verrekijker.

Erwin vd Speld

Bron vermelding:
Website Vogelbescherming Nederland, Website
Sovon, Hayman’s zakgids
Vogels (7de druk)-Peter Hayman en Rob Hume,
Vogels om ons heen (2de druk)-Ko Zweeres.

De Natuurwacht organiseerde voor het eerst
in de Bommelerwaard een Big Day: een vogelspotwedstrijd waarin teams binnen 24
uur zoveel mogelijk vogelsoorten proberen
te vinden binnen een bepaald gebied. Tien
deelnemers, verdeeld over vier teams, gingen op zoek in de gemeente Zaltbommel.
Het team met de meeste soorten kreeg de
enige echte, nu al felbegeerde Bommelerwoerd!

Wedstrijdverslag
Vrijdag 10 mei om 18.45 uur verzamelen de
deelnemers in het stadspark van Zaltbommel. Na een kennismaking worden de telregels nog een keertje doorgenomen: zowel
zicht- als geluidswaarnemingen tellen, verrekijker en telescoop zijn toegestaan, lokken
met geluid is niet toegestaan. Klokslag 19.00
begint dan het grote tellen! De eerste zingende vink wordt driftig genoteerd, er wordt
nog haastig ‘succes’ gewenst, en dan gaan
de teams elk huns weegs. Nog 24 uur te
gaan…
Team Vleugellam, bestaande uit ondergetekende (enigszins geblesseerd, vandaar
de teamnaam), Koert en Mieke, besluit te
starten in de Kloosterwiel in Zaltbommel.
Een vliegende start: in een uur tijd worden
28 soorten genoteerd, waaronder ijsvogel,
Cetti’s zanger en bosrietzanger. Het is lekker
scoren als je de algemene soorten nog niet
hebt. Heggenmus, koolmees, merel: ze tellen allemaal mee!

roofvogel liet zich prachtig zien in de Breemwaard in Zuilichem en een dag later zelfs nog
een keer in het Munnikenland. Het team van
Coen, Nico en Johan is ondertussen op weg
naar Brakel, op zoek naar uilen. En met succes: ransuil, bosuil, steenuil en kerkuil worden allemaal gespot. De andere teams hebben minder geluk. Team Vleugellam noteert
in Nederhemert-Zuid alleen een roepende
blauwe reiger. De Kwartelkoningen komen
tot de conclusie dat de bosuil wellicht alweer
verdwenen is uit het stadspark in Zaltbommel.

Het team met
de meeste soorten kreeg de
enige echte,
nu al
felbegeerde
Bommelerwoerd

Tijd om een paar uurtjes slaap te pakken,
want de volgende dag is het weer vroeg op.
Team Heggenmussen staat om 5.00 uur alweer paraat in het Munnikenland om daar
een roepende roerdomp te noteren. Team
Vleugellam begint om 6.00 uur in de Boezem
van Brakel, om bij het parkeren van de auto
erachter te komen dat ondergetekende de
verrekijker is vergeten. Koert is zo galant om
de verrekijker op te halen, terwijl de dames
alvast doorgaan met spotten. De heggenmussen passeren en zwaaien vriendelijk. Op
hoeveel soorten zitten zij al?

Terwijl team Vleugellam alle algemene vogeltjes afvinkt, zien team Kwartelkoningen
(Erwin en Gerrit-Jan) en team Kneus (Arnout
en Aukje) een zeearend! Deze geweldige

Team Heggemussen en
team Vleugellam
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Rond 10.00 uur komen team Vleugellam en
team de Kneus elkaar in het Munnikenland
tegen. ‘Gaat het goed?’ ‘Ja hoor, bij jullie?’
‘Ja goed hoor.’ Niet te veel informatie loslaten… De Kneus geven wel beschaamd toe
dat ze de pimpelmees nog niet gezien hebben. Maar daar stond dan wel de zeearend
weer tegenover, dus veel medelijden heeft
team Vleugellam niet.
De Big Day is niet ‘alleen maar’ soorten scoren. Het maakt een hoop enthousiasme en
passie voor vogels los bij de deelnemers.
Gekraagde roodstaart en Gele kwikstaart
komen prachtig in beeld, de tjiftjaf tjifjtaft er
lustig op los, de Kleine karekiet zingt verborgen in het riet, de zwaluwen zoeven om ons
heen. En wat een fijn gevoel om te weten dat
we allemaal tegelijk bezig zijn met onze grote hobby: vogels kijken!
In de middag wordt het lastig om de score
nog te verbeteren. De vermoeidheid slaat
toe en het wordt steeds moeilijker om die
laatste missende soorten nog te vinden.
Waar zit toch die braamsluiper, de stormmeeuw, de heggenmus, de slechtvalk? De

Kwartelkoningen zitten een half uur naar een
lege Bommelse brug te turen: geen slechtvalk. Team Vleugellam is druk op zoek naar
de dodaars. Rijdend langs de Capreton
zien ze meerkoet, wilde eend, en dan: DODAARS! Vol in de remmen, in z’n achteruit en
ja, daar zit hij dan eindelijk!

jaargang 3, nummer 2; september 2019

De uitslag
En dan is het 19.00 uur. De teams verzamelen
zich en genieten van een heerlijk maal dat
Erwin heeft bereid. Ondertussen buigt de
jury zich over de telformulieren en wordt de
uitslag bekend gemaakt. Team Kneus heeft
87 soorten waargenomen, de Kwartelkoningen 92, team Vleugellam 99. Maar dan
de Heggenmussen! Maar liefst 117 soorten
hebben zij gespot. Alleen de heggenmus…
Die wilde zich niet aan hen laten zien. Met
terugwerkende kracht heeft dit team zichzelf
heel sportief de Heggenmussen genoemd.
In totaal hebben de deelnemers 121 soorten
waargenomen. Een fantastische uitslag voor
een eerste Big Day.

Cassandra van Altena

Waargenomen soorten (121)
Aalscholver

Gele kwikstaart

Kleine karekiet

Purperreiger

Tafeleend

Bergeend

Gierzwaluw

Kleine mantelmeeuw

Putter

Tapuit

Blauwborst

Grasmus

Kleine plevier

Ransuil

Tjiftjaf

Blauwe reiger

Graspieper

Kluut

Rietgors

Torenvalk

Boerenzwaluw

Grauwe gans

Kneu

Rietzanger

Tuinfluiter

Bontbekplevier

Grauwe vliegenvanger

Knobbelzwaan

Ringmus

Tureluur

Boomklever

Groene specht

Koekoek

Roek

Turkse tortel

Boomkruiper

Groenling

Kokmeeuw

Roerdomp

Veldleeuwerik

Boomvalk

Groenpootruiter

Koolmees

Roodborst

Vink

Bosrietzanger

Grote bonte specht

Krakeend

Roodborsttapuit

Visdief

Bosruiter

Grote canadese gans

Kuifeend

Rosse grutto

Waterhoen

Bosuil

Grote zilverreiger

Lepelaar

Scholekster

Wilde eend

Braamsluiper

Grutto

Matkop

Slechtvalk

Winterkoning

Brandgans

Havik

Meerkoet

Slobeend

Wintertaling

Bruine kiekendief

Heggenmus

Merel

Smient

Witgat

Buizerd

Holenduif

Nachtegaal

Soepeend

Witte kwikstaart

Cetti’s zanger

Houtduif

Nijlgans

Soepgans

Wulp

Dodaars

Huismus

Oeverloper

Sperwer

Zanglijster

Ekster

Huiszwaluw

Oeverzwaluw

Spotvogel

Zeearend

Fazant

IJsvogel

Ooievaar

Spreeuw

Zilvermeeuw

Fitis

Kauw

Paapje

Sprinkhaanzanger

Zomertaling

Fuut

Kemphaan

Patrijs

Staartmees

Zwarte kraai

Gaai

Kerkuil

Pimpelmees

Stadsduif

Zwarte roodstaart

Gekraagde roodstaart

Kievit

Pontische meeuw

Steenuil

Zwarte stern
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colofon,
verenigingsnieuws
en activiteiten

Zwartkop

colofon

Verenigingsnieuws 2-2019

Natuurlijk Bommelerwaard is een uitgave van de
Natuurwacht Bommelerwaard en verschijnt tweemaal per
jaar.

Terugblik Algemene Ledenvergadering
Maandag 18 maart hield de Natuurwacht zijn jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering in de Grote Aak in Zaltbommel. Beleidsplan en de begroting voor 2019 werden
gepresenteerd en goedgekeurd door de aanwezigen.
Cassandra van Altena (secretaris) en Ton van Balken (algemeen bestuurslid) waren aftredend en herkiesbaar. Zij
zijn beiden herkozen. Als nieuw algemeen bestuurslid is
benoemd Erwin van der Speld.
De groei in het ledenaantal van de vereniging blijft zich
doorzetten: tijdens de vergadering werd het 300e lid in
het zonnetje gezet.
De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden in maart
2020. U ontvangt hiervoor t.z.t. per post een uitnodiging.

Prijs:
leden, gratis
losse nummers, € 3,50
Redactie:
Ton van Balken
Rien Melis
Harry Kolman
redactie@natuurwachtbommelerwaard.nl
Vormgeving:
Harry Kolman

Ruimtelijke ordening
De Natuurwacht Bommelerwaard houdt zich op dit moment bezig met de volgende onderwerpen op het gebied
van ruimtelijke ordening:
Beersteeg-West. Dit gebiedje in Zaltbommel wordt opnieuw ontwikkeld. De Natuurwacht blijft zich inzetten voor
een zo groen mogelijke inrichting.
Uiterwaarden Heerewaarden. De plannen rond de
herinrichting van de uiterwaarden bij Heerewaarden,
Dreumel en Wamel worden achter de schermen verder
uitgewerkt, de Natuurwacht laat zich op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
Afgedamde Maas. De uiterwaarden bij de Afgedamde
Maas worden heringericht op basis van de Kaderrichtlijn
Water, een richtlijn door Rijkswaterstaat opgesteld die
moet zorgen voor verbeterde waterkwaliteit. Natuurontwikkeling is hierbij één van de doelstellingen. Tijdens een
informatiedag heeft de Natuurwacht enkele suggesties
gedaan om de broedkansen van de ijsvogel en zwarte
stern te verhogen.
Ecologisch bermbeheer. De gemeente Zaltbommel wil
in 2020 een groot aantal gemeentelijke bermen ecologisch gaan beheren, d.w.z. het maaisel afvoeren en mo-

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 vd. Speld
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Onder alle inzendingen kiest het bestuur de 45 mooiste
foto’s uit die tentoongesteld zullen worden.

gelijk gefaseerd maaien. De Natuurwacht denkt mee en
zal de uitwerkingen van het beleid volgen.
Maaien van dijken. Waterschap Rivierenland is in 2018 een
driejarig onderzoek gestart bij het dijkvak Gameren-Zaltbommel, om te testen of vroeg maaien (mei) de biodiversiteit van de dijk verhoogt. De Natuurwacht laat zich
informeren over deze pilot en zal een gesprek aangaan
over het maaibeleid.
Steenuilen. De gemeente en Dienst Ruimtelijke Ordening Rivierenland heeft de Steenuilenwerkgroep verzocht
de steenuilen in de Bommelerwaard te inventariseren, om
problemen op (toekomstige) bouwplaatsen waar steenuilen nestelen te voorkomen. De werkgroep onderzoekt of
dit met de huidige mankracht haalbaar is.

29-9-2019

Openbare excursie

U kunt zich tot 13 september nog inschrijven voor de
cursus Paddenstoelen voor beginners. De eerste cursusavond is op maandag 23 september. De cursus bestaat uit
drie cursusavonden en drie excursies. Zie de activiteitenagenda voor meer informatie. Aanmelden kan bij Ton van
Balken via acvanbalken@upcmail.nl.
30-9-2019

Workshop Werkgroep
Kleine Marterachtigen

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.
Heeft u een mooie natuurfoto gemaakt in de Bommelerwaard? Stuur deze dan vóór 1 maart 2020 naar info@natuurwachtbommelerwaard.nl (maximaal 2 foto’s per persoon).

Thema

Informatie

7-9-2019

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin

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

8-9-2019

Werkgroep Vogels en
Planten

Nevengeul Brakel (oostkant)

Start: 9.00, Batterij Brakel
Contactpersoon: Dirk Muller

18-9-2019

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkochtend Kruidentuin

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

23-9-2019

Cursus Paddenstoelen

Cursus paddenstoelen voor beginners Data cursusavonden: 23 en 30 sepDe cursus behelst drie cursusavonden.
Op iedere cursusavond volgt een excursie
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. De cursus gaat door bij
voldoende deelname. Aanmelden voor 13
september bij: acvanbalken@upcmail.nl
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tember, 7 oktober, 19.30-21.30.
Data excursies: 28 september, 12 en
19 oktober, 9.00-12.00.
Kosten: €30,Deze cursus is alleen voor leden van
de Natuurwacht Bommelerwaard.
Contactpersoon: Ton van Balken

Aanmelden verplicht bij Arnout de
Mooij: arnoutdemooij@gmail.com.
Graag aangeven of je zelf een cameraval meeneemt.

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

13-10-2019 Werkgroep Vogels en
Planten

Landgoed Brakel

Start: 10.00, parkeerplaats Huize
Brakel
Contactpersoon: Dirk Muller

14-10-2019 Lezing

Grote grazers in natuurgebieden

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

Grote grazers in Munnikenland

Start: 10:30 vanaf de grote parkeerplaats bij Loevestein
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

Landelijke Natuurwerkdag

Start: 10.00-16.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

23-11-2019 Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel

Start: 10.00-16.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

24-11-2019 Werkgroep Vogels en
Planten

Stadswallen Zaltbommel

Start: 10.00, Beersteeg Zaltbommel
Contactpersoon: Dirk Muller

Werkgroep Landschapsbeheer

Activiteitenagenda sept 2019 – mrt 2020
Soort activiteit

Workshop: 19.30-21.30, locatie volgt.
Data veldochtenden:
6 okt. 10.00-12.00: plaatsen camera’s;
3 nov. 10.00-13.00: ophalen camera’s
en resultaten bekijken.

Werkochtend Kruidentuin

5-10-2019

Datum

Mini-workshop werken met een cameraval - op zoek naar zoogdieren

Een cameraval of wildcamera is een
middel om verborgen levende (zoog-)
dieren te in beeld te brengen. De verdekt
opgestelde camera reageert op bewegingen. Tijdens deze informatiebijeenkomst
leer je meer over het inzetten van een
cameraval bij het opsporen van zoogdieren. Op de avond volgen twee veldochtenden waarin de camera´s geplaatst en
opgehaald worden. De werkgroep heeft
de beschikking over enkele camera’s. Heb
je zelf een wildcamera, neem deze dan
vooral mee!

Een cameraval of wildcamera is een middel om verborgen
levende (zoog-)dieren te in beeld te brengen. De verdekt
opgestelde camera reageert op bewegingen. Tijdens
deze informatiebijeenkomst leer je meer over het inzetten
van een cameraval bij het opsporen van zoogdieren. Op
de avond volgen twee veldochtenden waarin de camera´s
geplaatst en opgehaald worden. De werkgroep heeft de
beschikking over enkele camera’s. Heb je zelf een wildcamera, neem deze dan vooral mee!
Aanmelden verplicht bij Arnout de Mooij: arnoutdemooij@gmail.com

Foto-expositie

Start: 13.30 vanaf de speeltuin aan
Kastellaan 11, Nederhemert-Zuid
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Beppie Schothorst

De jassen en laarzen kunnen weer aan.
Het is herfst. En voor spannende avonturen ga je natuurlijk het bos in! Wat dacht
je van herfstgeuren vangen? Of zoeken
naar de dikste boom? Of speuren naar
sporen en schuilplaatsen van dieren in het
bos? Er valt zoveel te ontdekken. In de
herfst is het bos een grote schatkamer van
verrassingen.
Iedereen tussen 7 en 13 jaar met (groot)
ouders is welkom.

Cursus Paddenstoelen voor beginners

Mini-workshop werken met een cameraval op zoek naar zoogdieren

Herfstavonturen in het kasteelbos
van Nederhemert-Zuid

Tanja de Bode van Free Nature geeft een
lezing over grote grazers als rode geuzen en konikpaarden, die natuurbeheer
uitvoeren in natuurgebieden.

20-10-2019 Openbare excursie

De grote grazers zijn in het Munnikenland
erg belangrijk voor het beheer. Tijdens
deze excursie gaan we struinen door een
deel van Munnikenland op zoek naar de
grote grazers en er zal uitgebreide informatie worden gegeven over dit gebied
met zijn werknemers.
2-11-2019

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag landschap Kloosterwiel
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Winterflora in de Kloosterwiel

Start: 10.00, Kloosterwiel bij het bruggetje, Zaltbommel
Duur: ongeveer 1,5 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Cassandra van
Altena

14-12-2019 Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel

Start: 10.00-16.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

15-12-2019 Werkgroep Vogels en
Planten

Kil van Hurwenen

Start: 10.00, kruising Roerdompweg/
Waaldijk
Contactpersoon: Dirk Muller

4-1-2020

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Roomgat Hedel

Start: 10.00-16.00, Maasdijk in Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

20-1-2020

Lezing

Lezing Flora en fauna Costa Rica

Aanvang: 19.30-22.00, de Grote Aak,
Johan van Oldenbarneveldstraat 2,
Zaltbommel
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

8-12-2019

Openbare excursie

Door het opwarmende klimaat zien we
tegenwoordig vaak nog planten bloeien
in de winter. In deze excursie gaan we op
zoek naar deze laatbloeiers en bekijken
we hoe planten de winter doorkomen.

Een lezing vol prachtige natuurfoto’s en
mooie natuurverhalen over de natuurreis
van Ton van Balken naar Costa Rica.
25-1-2020

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Roomgat Hedel

Start: 10.00-16.00, Maasdijk in Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

26-1-2020

Openbare excursie

Tuinvogels tellen in de tuinen van
Zaltbommel

Start: 10.00 in de Heemtuin aan de
Oliemolen in Zaltbommel
Duur: ongeveer 1,5 uur
Contactpersoon: Cassandra van
Altena

De tuinvogeltelling van de Vogelbescherming wordt jaarlijks georganiseerd en
groeit aan populariteit. We gaan op zoek
naar typische tuinvogels, zoals de pimpelmees, koolmees, merel en grote bonte
specht.
Werkgroep Vogels en
Planten

Zandmeren Kerkdriel

Start: 10.00, parkeerplaats Zandmeren,
Zandstraat Kerkdriel
Contactpersoon: Dirk Muller

15-2-2020

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Eendenkooi Hedel

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

18-2-2020

Lezing

Lezing Flora en fauna Lesbos/Cyprus

Aanvang: 19.30-22.00, de Grote Aak,
Johan van Oldenbarneveldstraat 2,
Zaltbommel
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

7-3-2020

Werkgroep Landschapsbeheer

Gelderse Werkdag - Landschapsbeheer Gelderland

Aanmelden bij Ton van Balken

14-3-2020

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel

Start: 10.00-16.00, Kloosterwiel
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		
c.v.altena@natuurwachtbommelerwaard.nl 		
Ton van Balken			
acvanbalken@upcmail.nl 				
Dirk Muller			
nwb.d.muller@gmail.com 				
Beppie Schothorst		
b.schothorst@kpnmail.nl 				
Lot Tönis			
vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl
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Het gaat niet goed met de wilde bijen. Je
kunt maar liefst 357 soorten wilde bijen in
ons land waarnemen. Ruim de helft is zeldzaam en dreigt uit ons land te verdwijnen.
Waardoor wordt die achteruitgang veroorzaakt? We gingen op bezoek bij Dirk van
der Linden, secretaris van de bijenteeltvereniging in de Bommelerwaard, en gingen in
gesprek over deze problematiek.

Al twintig jaar

9-2-2020

Een lezing vol prachtige natuurfoto’s en
mooie natuurverhalen over de natuurreis van Ton van Balken naar Lesbos en
Cyprus.

Honingbijen en wilde bijen

06 - 10 73 72 78
06 - 15 33 63 35
0418 - 51 83 66
06 - 20 55 83 88
06 - 13 51 22 26

Dirk van der Linden, geboren in Brakel
en sinds enkele jaren inwoner van Beneden-Leeuwen, is een gedreven en zeer deskundige imker. Hij woont prachtig aan de
Waaldijk en in zijn tuin staan enkele bijenkasten, die nectar en stuifmeel halen uit de vele
prachtige tuinen in dit dorp aan de Waal. Dirk
is in 1999 in zijn geboortedorp Brakel gestart
als imker en heeft al 18 jaar de functie van
secretaris in het bestuur van de bijenteeltvereniging van de Bommelerwaard. In die hoedanigheid bezoekt hij de vergaderingen van
de regio Rivierenland en kent hij vele imkers.
Aantal bijenkasten aanzienlijk minder
Ongeveer 50 jaar geleden zag het landschap
van de Bommelerwaard er anders uit. Het
was allemaal veel bloemrijker en kleuriger.
De vele kruidenrijke hooilanden hebben helaas plaats gemaakt voor eentonige graslanden met vooral Engels raaigras. ‘In de Bommelerwaard waren enkele grote imkers, zoals
de familie Jonkers, de familie Hooijkaas en
familie van Eck. Zij hadden ieder honderden
korven in het veld staan’, aldus Dirk. ‘De honingbijen verzamelden vele kilo’s nectar en
stuifmeel uit de kruiden die in het hooiland,
in de uiterwaarden en op de dijken stonden.
In april en mei was er weer voldoende aan-

bod in de vele hoogstamboomgaarden en
kersenboomgaarden. Totaal stonden er in
de Bommelerwaard tussen de 1500 en 2000
bijenvolken. Nu is dat aantal aanzienlijk minder en staan er 500 tot 800 kasten. Een flink
aantal daarvan wordt ingezet voor de bestuiving in zowel open- als bedekte teelt (kassen).’

Imker Dirk van

Wilde bijen en de concurrentie
van honingbijen

der Linden:

Het gaat niet goed met de wilde bijen in ons
land. Ruim 50 % wordt bedreigd. Alle reden
dus om iets te doen aan de bescherming van
deze solitaire bijen. Overal in ons land worden projecten gestart om betere omstandigheden te creëren voor deze insecten. De
Vlinderstichting loopt hierin voorop en promoot een insectenvriendelijk beheer om zo
een grotere biodiversiteit te verkrijgen. Dirk
van der Linden is vol lof over zijn werkgever,
de provincie Noord-Brabant. Er is enige jaren veel geld (300.000 euro) vrijgemaakt om
de biodiversiteit in de provincie te vergroten.
Dirk is contractmanager bij de afdeling Infra
en vertelt met trots wat er allemaal gedaan
wordt om het vooral voor vlinders en bijen
weer aantrekkelijk te maken in het Brabantse

‘Met een goede
samenwerking
is er ruimte voor
alle bijen.’
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Imker zijn niet simpel

‘Belangrijk is dat

In 2020 organiseert Dirk, samen met bijenteeltleraar Henri Boons en de bijenteeltvereniging weer een cursus voor beginnende
imkers. ‘We starten dan meestal met een introductiebijeenkomst’, zegt Dirk. ‘De basiscursus omvat vier avonden theorie en twaalf
praktijklessen in het veld en is best intensief.
Imkeren is boeiend, maar zeker niet gemakkelijk. Als imker krijg je te maken met de Varroa-mijt. Als je dat te laat signaleert, kun je
in een winterperiode een groot deel van je
volken door wintersterfte kwijtraken. Maar
het omgaan met bijen en vooral te ontdekken hoe boeiend het leven van een bijenvolk
is, is geweldig. Het potje honing dat je wellicht oogst, is natuurlijk een prachtig cadeau
als dank voor de goede verzorging, maar het
mooiste blijft het genieten van het gezoem
en het werk van de bijen op de heerlijke kruiden in de natuur.’

we met elkaar
voor een grotere biodiversiteit
gaan zorgen’

landschap. ‘Langs een groot gedeelte van
de provinciale weg tussen Drunen en Heusden (N267) wordt in de bermen op de ‘sinus-manier’ gemaaid. Dat betekent dat niet
alles gemaaid wordt en er altijd kruiden blijven staan voor de insecten’, aldus de gedreven imker. ‘En we kennen natuurlijk het project om het pimpernelblauwtje weer terug te
krijgen in Brabant.’ Dirk volgt de discussie in
ons land als het gaat om de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. ‘Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van concurrentie’,
beaamt Dirk. ‘Ik ben van mening dat er ruimte genoeg is voor zowel de honingbij als de
wilde bij. In de Bommelerwaard plaatsen de
grote imkers, die 100 tot 150 kasten onder
zich hebben, die vooral in de kassen. Ze vliegen dan op framboos en aardbei. De hobby-imker heeft doorgaans vijf tot tien kasten
op een locatie staan. Met elkaar spreken we
af dat we het aantal volken afstemmen op de
aanwezige drachten (bloeiende planten en
bomen in een gebied). Vooral als het natuurgebieden betreft dan houden we ons aan
de landelijke afspraak dat er slechts enkele
kasten per hectare worden geplaatst. SBB en
Natuurmonumenten hebben de laatste jaren
het beleid dat ze geen of slechts sporadisch
bijenkasten toelaten in hun gebieden. Dat
respecteren wij, want ook onze imkers zijn
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Tot slot

Het omgaan

Het was een boeiend gesprek met Dirk van
der Linden. Indrukwekkend is zijn uitgebreide kennis van het leven van de bij en zijn grote liefde voor de natuur. Duidelijk is dat de
belangstelling van de meeste imkers verder
gaat dan alleen de honingbij. Ze zijn begaan
met de natuur en promoten in hun omgeving het belang van biodiversiteit. Dirk, ontzettend bedankt voor dit interview en dank
voor de heerlijke frambozenhoning. Met elkaar gaan we zorgen voor een goed biotoop
voor al onze bijen.

met bijen en
vooral te ontdekken hoe
boeiend het
leven van een
bijenvolk is, is
geweldig

natuurliefhebbers, die graag de wilde bij zien
vliegen’, aldus Dirk. ‘Belangrijk is dat we met
elkaar voor een grotere biodiversiteit gaan
zorgen: kruidenrijke bermen, bloemrijke akkerranden, kruidenrijke graslanden, aanplant
van hagen met struiken als meidoorn en vuilboom. Dan hoeft de wilde bij niet te vrezen
voor concurrentie van de honingbij, want
dan is er ruimte voor tal van vlinders, hommels, zweefvliegen en bijen’, betoogt Dirk.

Bijenhotels wel onderhouden
‘Het is fantastisch dat er her en der bijenhotels geplaatst worden. De actie van de
VANL De Capreton om in de Bommelerwaard meer hotels te plaatsen, is uitstekend.
Het zijn prachtige en goede bijenhotels. De
wilde bij zal daar beslist gebruik van maken.
Belangrijk is echter om die nestgelegenheid
voor de wilde bij wel goed te onderhouden,
dat wordt vaak vergeten’, vertelt Dirk. ‘Na
minstens twee jaar moet je veel materiaal zoals riet vervangen. De holten waarin bijenlarven zijn opgegroeid zitten dicht en zijn vervuild en zijn bronnen van ziektekiemen. Ook
de geboorde gaten in hout en steen dien je
schoon te maken om virussen en infecties bij
de bij te voorkomen’.
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Rosse metselbij
(Osmia bicornus) <<
Grijze zandbij
(Anderena vaga)
Honingraat van de
honingbij
(Apis mellifera)
Grote zijdebij
(Colletes cunicularius)

Rosse metselbij

Red de bij, plant een paardenbloem
Dat het slecht gaat met de wilde bijen weten
we inmiddels wel. Ook de oorzaken ervan
zien we regelmatig in de media verschijnen.
Maar wat hebben wilde bijen eigenlijk nodig
om te overleven?
Dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen.
Om te beginnen denken veel mensen bij een
bij aan de honingbij (Apis mellifera), maar er
komen in Nederland ongeveer 360 soorten
wilde bijen voor. De honingbij wordt door
bijenhouders gehouden om honing te produceren. Het is een soort die in grote groepen samenleeft in een nest. Soms kom je die
nesten in het wild tegen, maar verreweg de
meeste volken leven in kasten. Honingbijen
kunnen onder de juiste omstandigheden
gaan zwermen om zich elders te vestigen.
De oorzaken hiervoor kunnen divers zijn,
maar het stichten van een nieuw volk is bijvoorbeeld een reden. Je kan nieuwe raten
terugvinden in bomen. In het wild zullen dergelijke bijenvolken maar zelden overleven.
Ze worden geplaatst in de buurt van nectar
en stuifmeel producerende planten. Er wordt
daarom ook wel gevreesd dat de honingbijen concurrenten zijn van andere soorten. Een
aardige hypothese waar vooralsnog weinig
onderzoek naar is gedaan.

Maar wat
hebben wilde
bijen eigenlijk
nodig om te
overleven?

Bijensoorten
Verreweg de meeste wilde bijen leven solitair. Hun levenswijze is zeer gevarieerd. Er
zijn soorten die hun eitjes leggen in holle stengels en hout. Voor deze soorten zijn
bijenhotels zeer geschikt. Ze vullen de holle
stengels met stuifmeel en een eitje en sluiten dat steeds af. De Rosse metselbij maakt
gebruik van holle stengels, dood hout en an-
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dere spleetjes of holletjes om haar eitjes in te
leggen. De eitjes worden in aparte kamertjes
(cellen) gelegd. De kamertjes worden vervolgens dicht gemetseld met modder. Op de
foto zie je rechtsboven een dichtgemetselde
cel.
Er zijn bijen die hun eitjes in kamertjes leggen, afgeschermd met muurtjes van gemetseld zand (metselbijen; Hoplitis en Osmia).
Sommige soorten behangen de kamers met
blaadjes (Megachile). Een vrouwtje Behangersbij snijdt een stukje blad van een Esdoorn om de nestholte mee te bekleden.
Sommige soorten graven gangetjes in de
grond om hun eitjes in te leggen (zandbijen;
Andrena). De Grijze zandbij graaft gangetjes
in de zanderige grond. Daarin worden eitjes
gelegd. Hij vliegt in het vroege voorjaar en is
dan vooral afhankelijk van het stuifmeel van
wilgen.
En dan zijn er ook nog koekoeksbijen (Sphecodes, Nomada, Epeolus en Coelioxys).
Deze soorten leggen hun eitjes naast de
eitjes van bijvoorbeeld zijdebijen. De Grote
zijdebij maakt nestholtes in zanderige grond
langs rivieren en op oude rivierbeddingen.
Hij doet dat soms is zeer grote getalen zodat
bij het uitvliegen van de bijen in maart/april
het laag boven de grond gonst van de bijen.
De koekoeksbijeneitjes komen net iets eerder uit dan die van de zandbijen en ze leven
dan ten koste van de larve van die zandbijen. De bloedbij parasiteert op Grote zijdebij
(Colletes cunicularius) .
Er is nog veel meer variatie in levenswijzen.
Een boeiend onderwerp om een keer in te
duiken!

Bloedbij ♀
(Sphecodes spec.)

Grijze zandbij

Paardenbloem
(Taraxacum officinale)
Behangersbij ♀
(Megachile spec.)
Beemdkroon
(Knautia arvensis) met een
honingbij
(Apis mellifera)

Honingraat van de honingbij

Paardenbloem

Grote zijdebij

Behangersbij

Bloedbij ♀

Beemdkroon met een honingbij
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Wat wil de bij?

De Paarden-

167 van de ongeveer 360 bijensoorten staan
op de rode lijst (www.wur.nl, 2019). Dat zijn
veelal de soorten die zich meer specialistisch
gedragen. En dat betekent dat er veel verschillende eisen worden gesteld aan het milieu waar de bijen voorkomen. Één soort voedingsplant is dan ook niet de manier om de
wilde bijen een hart onder de riem te steken.
Het is belangrijk om te kijken naar de lokale
situatie. Welke bijen komen er voor en welke
voedselbronnen gebruiken ze?
In de zogenaamde ‘bijenmengels’ (zakjes zaad met bijenlokkende planten) zitten
te vaak zaden die exotisch zijn, niet bij de
streek passen of op een andere manier niet
zijn afgestemd op de lokale wilde bijen. In
Wageningen is daar onderzoek naar gedaan.
Er is gekeken welke planten het meest bezocht worden door wilde bijen. De lijsten die
daar uit volgden, zijn te vinden via de link
onderaan dit artikel. Opvallend is dat 107
van de 339 onderzochte soortenbijensoorten zijn waargenomen terwijl ze op de paardenbloem vlogen. De paardenbloem is voor
bijen onmisbaar. Maar liefst 107 verschillende soorten zijn er waargenomen rustend op
deze gele composiet. Wellicht helpt het dat
de plant zo algemeen is. Daardoor zullen insecten eerder op een dergelijke plant worden waargenomen). Daarmee is deze plant,
in ieder geval voor algemenere bijensoorten, de belangrijkste plant die je zou kunnen
zaaien. Een beetje minder vaak het gazon

bloem is voor
bijen
onmisbaar

maaien zou dus al wonderen doen!
Omdat bijen zich erg specialistisch kunnen
gedragen is het van groot belang niet alleen naar algemene planten te kijken. Sommige bijen zijn vrijwel volledig afhankelijk
van enkele planten. De knautiabij (Andrena
hattorfiana) is hier een goed voorbeeld van.
Deze zeldzame bij komt bij ons in de Kil van
Hurwenen voor. Hij vliegt voornamelijk op
het geslacht Knautia waar ook beemdkroon
(Knautia arvensis) toe behoort. Beemdkroon
is een erg aantrekkelijke plant voor bijen.
Zowel voor algemene soorten als voor de
wat zeldzamere soorten. De knautiabij is een
zeldzame soort die vooral op knautiasoorten
zoals beemdkroon vliegt. Door beemdkroon
te planten op plaatsen waar je knautiabij kan
verwachten, help je niet alleen de knautiabij
maar ook andere bijensoorten.
Het inzaaien van planten lijkt daarmee iets
ingewikkelder te zijn dan het uitstrooien van
een leuk uitziend mengsel van eenjarige
planten uit het tuincentrum. Het is belangrijk
rekening te houden met de bodem, lokale
plantengroei en de aanwezige soorten. Specialistenwerk eigenlijk? Dat valt mee, want
wat er aanwezig is aan planten kan het beste worden behouden en versterkt. Door bestaande populaties te verbinden met groene zones, ingezaaid en geplant met lokale
bomen, struiken en kruiden geef je de bijen
(en andere insecten) de beste kansen om te
overleven.

Tekst en foto’s: Dirk Muller

Internetbronnen:
- https://www.wildebijen.nl (2019, Huib Koel, Bentveld)
- https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Leerstoelgroepen/Omgevingswetenschappen/
Plantenecologie-en-Natuurbeheer-1/Welke-planten-moet-je-inzaaien-als-je-wilde-bijen-wilt-bevorderen.htm
(juli 2019; , prof.dr.ir. D (David) Kleijn).
Een goed leesbare samenvatting van onderzoek over bijen en de planten waar ze op vliegen.
- http://www.bestuivers.nl/bijenportretten (2019, EIS Kenniscentrum Insecten) Informatie over verschillende
bijensoorten.
- http://www.bestuivers.nl/bijenhotels (2019, EIS Kenniscentrum Insecten) Goede tips voor een goed bijenhotel.
Goed idee om te bekijken als je zelf een bijenhotel wil kopen of maken.
Boeken:
- Breugel, P. van 2014, Gasten van bijenhotels. EIS kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden & Naturalis
Biodiversity Center, Leiden, ISBN 978 90 76261 09 6
- Falk, Steven 2017, Veldgids Bijen voor Nederland en Vlaanderen. Kosmos uitgevers, ISBN 978 90 21564371
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Nijlgans

De Buitenpolder van Heerewaarden;
een schitterend natuurgebied
Ieder jaar onderzoeken vrijwilligers van de
Natuurwacht een natuurgebied in de Bommelerwaard. Vorig jaar was Het Eiland van
Nederhemert-Zuid onderzocht, nu werd
gekozen voor een van de uiterwaarden van
Heerewaarden: De Buitenpolder. Deze uiterwaard van ongeveer 100 hectaren groot
wordt beheerd door Staatsbosbeheer en
ligt aan de Maas nabij de sluis van Sint-Andries. Medio maart werd gestart met de vogelinventarisatie. Om de 14 dagen werd het
gebied bij zonsopgang bezocht en werden
alle zingende vogels genoteerd. In totaal is
het gebied tien keer bezocht. Minstens één

Deze uiterwaard
van ongeveer

keer per maand, van april tot en met september, werd het terrein ook onderzocht op
de aanwezigheid van vlinders en libellen en
werd ook aandacht besteed aan de flora. Er
deden acht vrijwilligers mee aan deze inventarisatie. Onze dank gaat dan ook uit naar
deze natuurvrienden, die vele uren hebben
doorgebracht in dit prachtige natuurgebied
tussen Maas en Waal.

100 hectaren
groot, wordt
beheerd door
Staatsbosbeheer en ligt aan

Visarend en pijlstaart

de Maas nabij

Medio maart beginnen de eerste vogels hun
territorium af te bakenen en hoor je het eerste gezang van de vogels. Veelal zijn dat de
merels en de zanglijster. Maar zou de Grote
lijster ook zijn lied laten horen in de Buitenpolder? In voorgaande jaren is hij herhaaldelijk gesignaleerd, echter nu werd zijn karakteristieke zang niet gehoord. Er zijn acht
territoria van de zanglijster en twintig territoria van de merel geteld.
In het vroege voorjaar zijn er altijd nog enkele
wintergasten, die in de Buitenpolder verblijven. Zo werd in maart en april meerdere malen de visarend jagend boven de grote plas
waargenomen. Bijzonder was het paartje
pijlstaarten dat regelmatig al foeragerend
langs de Maas en in de grote plas werd ge-

de sluis van
Sint-Andries

Nijlgans
(Alopochen aegyptiaca)
Pijlstaart
(Anas acuta)

Pijlstaart
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zien. Echter, op 21 mei werd het mannetje
nog steeds waargenomen. Zou het dan om
een broedgeval gaan? Er broeden nog geen
vijfttien pijlstaarten in ons land; dus dat zou
heel bijzonder zijn. Ondanks ijverig speuren hebben we geen pijlstaart met jongen
gezien. Dat geldt ook voor de zomertaling,
die medio april in de Buitenpolder aanwezig
was.

Op enig
moment
verbleven er
twintig paartjes
krakeenden

Veel soorten eenden

in het gebied.

Behalve pijlstaart en zomertaling werden
ook andere soorten eenden waargenomen:
smient, kuifeend, Wilde eend, bergeend,
wintertaling, krakeend en slobeend. Op enig
moment verbleven er twintig paartjes krakeenden in het gebied. Toch zijn er nauwelijks
moeders met kuikens gezien. Met zekerheid
kon één moeder met kuikens genoteerd
worden. Datzelfde geldt voor de bergeend,
slobeend en kuifeend. Ze waren alom aanwezig: drie paartjes bergeenden, vijf paartjes
slobeenden, vier paartjes kuifeenden. Maar
geen kuikens. Zouden ze dan elders langs de
Maas of Waal broeden? Wellicht dat we nog
succesvolle broedsels in juli tegenkomen,
want het inventarisatieonderzoek is bij het
schrijven van dit artikel nog niet afgerond.
Foerageergebied voor zilverreigers en lepelaars
Behalve foeragerende eenden werden er
bij ieder bezoek in mei en juni ook Grote
zilverreigers, aalscholvers en enkele lepelaars gezien. Vooral het aanschouwen van de
voedselzoekende lepelaars, meestal twee
tot vier stuks, was een lust voor het oog.
De lepelaars komen waarschijnlijk vanuit
de broedkolonie in Haaften; de Crobsche
Waard. De aalscholvers hebben daar ook een
grote broedkolonie. Een tiental aalscholvers
slaapt in de Buitenpolder.

Toch zijn er
nauwelijks
moeders met
kuikens gezien.

Ideaal voor de fitis
Het aantal kleine zangvogels in de Buitenpolder is verbluffend. Meestal is het de zwartkop
of tjiftjaf die het meest aanwezig is, maar in
deze prachtige uiterwaard is het een gelijke
strijd en zijn er 25 tot 30 broedpaartjes van
ieder soort aanwezig. Ook een stevige populatie van de vink en grasmus, resp. twintig
en tien broedparen. De spotvogel is ook present en heeft vier territoria. Gelukkig werden
er ook twee Gekraagde roodstaarten gehoord. De nachtegaal, die in 2015 nog met
twee broedparen in het voorste bosgebied
aanwezig was, is helaas verdwenen.

Zuidelijke keizerlibel
Zeldzame libellen
Visarend
Roofvogels
In het voorjaar was de aanwezigheid van de
visarend natuurlijk een geweldige belevenis.
De buizerd en sperwer werden regelmatig
waargenomen. De buizerd heeft met succes tenminste één jong grootgebracht. De
boomvalk werd niet gesignaleerd. Waarschijnlijk komen er te weinig prooidieren (onder andere libellen) in het gebied voor.
De havik werd een enkele keer gespot.
Onduidelijk is of een grote horst in de uiterwaard van de havik is. Uilen, zoals steenuil
en ransuil, zullen ongetwijfeld in het gebied
voorkomen. Ze zijn door ons niet waargenomen. De torenvalk jaagt wel in de Buitenpolder, maar heeft zijn horst waarschijnlijk
elders.

Vlinders

Spotvogel
(Hippolais icterina)
Visarend
(Pandion haliaetus)

Spotvogel

24

wel voor zouden komen. Wellicht gaan we ze
nog zien in juli en augustus, maar in mei en
juni zijn ze niet gespot. In het voorjaar zijn
wel enkele oranjetipjes geteld. Echter, het
Bruin zandoogje en het Oranje zandoogje
laten ook verstek gaan. Wellicht komt het
omdat in het begin van het jaar (februari en
maart) een groot gedeelte van de Buitenpolder door het hoge water van de Maas onder
water heeft gestaan. Waarschijnlijk hebben
veel overwinterende rupsen en poppen dat
niet overleefd.

Hoewel het vlinderseizoen bij het schrijven
van dit artikel nog niet voorbij is, mogen we
wel concluderen dat er geen bijzondere vlindersoorten in de Buitenpolder rondvliegen.
Het valt eigenlijk een beetje tegen. Er zijn ongeveer vijftien soorten waargenomen. Je zou
verwachten dat soorten als Groot dikkopje,
zwartsprietdikkopje en Kleine vuurvlinder

Gelukkig kunnen we wel enthousiast zijn
over de aanwezigheid van libellen in deze
uiterwaard. We konden onze ogen bijna niet
geloven toen we in juni de Zuidelijke keizerlibel zagen vliegen. En of dat nog niet genoeg was, zagen we diezelfde zonnige dag
ook nog de vuurlibel en de Zwervende heidelibel. Drie zeldzame libellen in Heerewaarden! Ten gevolge van de klimaatverandering
komen deze zuidelijke libellen naar ons land.
Onze vrijwilligers hadden de Zuidelijke keizerlibel nog nooit waargenomen in Nederland. Het was dus genieten. Nog steeds (juli)
vliegen de drie soorten in de Buitenpolder
en is de Zuidelijke keizerlibel ook parend
waargenomen.

Bevers, konijnen en reeën
De Buitenpolder van Heerewaarden is
alom bekend om zijn bevers. Overal zie je
de knaagsporen van de bevers. Niet alleen
kleine wilgjes worden omgeknaagd, maar
ook bomen van ruim een halve meter dikte. Waarschijnlijk zijn er in het gebied drie
burchten. Onder de vele braamstruiken huizen een flink aantal konijnen. Er verblijft een
klein aantal reeën in het gebied en de vos is
ook hier aanwezig.

Niet alleen
kleine wilgjes
worden
omgeknaagd,
Zwervende heidelibel

maar ook
bomen van ruim

Geel walstro en agrimonie
In juni en juli is het een ware kleurenpracht in
de Buitenpolder van Heerewaarden. Je kunt
er dan genieten van een rijke stroomdalflora.
Op de landtong tussen de Maas en de grote plas staat volop de kruisdistel en de Knikkende distel. In bijna geen enkele uiterwaard
van de Bommelerwaard staat zoveel agrimonie als hier. Op het laaggelegen terrein
tussen de beide plassen overheerst de gele
kleur van muurpeper, bezemkruiskruid, Geel
walstro en Jacobskruiskruid. Onopvallend
groeit daar ook het Kaal breukkruid. Tal van
insecten halen hier hun stuifmeel en nectar.
Zo werd onder andere de Goudpootzandbij
door ons waargenomen.

een halve meter
dikte.

Tot slot

De Buitenpolder van Heerewaarden is van
maart tot en met september bijna twintig
keer door onze vrijwilligers bezocht. Het
gebied is ruim honderd hectaren groot. Het
lukte niet het gebied op één dag in drie uur
tijd in zijn geheel te belopen. Mede daardoor zijn er wellicht planten en dieren aan
onze aandacht ontsnapt. Bijgaande tabellen
geven een mooie indruk van de rijkdom aan
flora en fauna. Duidelijk blijkt dat het hier
gaat om een zeer rijk natuurgebied, dat met
zorg beheerd moet blijven worden. Dank
aan Staatsbosbeheer, die dit met grote zorg
doet. De kleine kudde koeien houden het
gebied goed open. Voor veel vogels is het
een uitstekend rust- en foerageergebied gelegen tussen de Maas en Waal. Een bedreiging voor deze uiterwaard is wel de recreatie.
Menigeen komt hier bij mooi weer heerlijk
zonnen en zwemmen. Een strandje nabij een
steile wand zou eigenlijk afgesloten moeten
worden, zodat de ijsvogel, de Kleine plevier
en een kleine kolonie oeverzwaluwen daar
niet verstoord worden.

Zuidelijke keizerlibel
(Anax parthenope)
Zwervende heidelibel
(Sympetrum fonscolombii)
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Waarnemingen Buitenpolder Heerewaarden

In het voorjaar

Broedvogels

was de

aantal paren

31

Krakeend

5

Kuifeend

20

250

Lepelaar

2

2

Nonnetje

2

Visdiefje

Oeverloper

2

Wintertaling

2

Ooievaar

2

2

Witgatje

2

10

Zilvermeeuw

2

2

Zomertaling

2

Kleine zilverreiger

1

1

Bergeend

3

32

Kuifeend

3

2

Boomkruiper

7

33

Matkopmees

1

3

Bosrietzanger

2

34

Meerkoet

10

natuurlijk een

4

Braamsluiper

3

35

Merel

20

5

Buizerd

1

36

Nijlgans

5

geweldige

6

Dodaars

2

37

Oeverzwaluw

5

7

Fazant

1

38

Pimpelmees

8

8

Fitis

25

39

Pijlstaart

?

9

Fuut

6

40

Putter

3

10

Gekr roodstaart

2

41

Rietgors

1

11

Gaai

2

42

Roodborst

8

12

GB Specht

5

43

Scholekster

2

13

Grasmus

10

44

Slobeend

?

14

Graspieper

2

45

Sperwer

1

15

Grauwe gans

20

46

Spotvogel

4

16

Groene Sp

1

47

Roodborsttapuit

1

17

Groenling

3

48

Spreeuw

30

18

Havik

?

49

Staartmees

3

19

Heggemus

8

50

Tjftjaf

20

Holenduif

3

51

Torenvalk

?

21

Houtduif

5

52

Tuinfluiter

12

22

Huismus

1

53

Vink

Azuurwaterjuffer

23

Kauw

10

54

Waterhoen

5

24

Kleine karekiet

2

55

Wilde eend

10

25

Kleine plevier

1

56

Winterkoning

12

26

Kneu

5

57

Witte kwikstaart

2

27

Knobbelzwaan

3

58

Wulp

1

28

Koekkoek

1

59

IJsvogel

29

Koolmees

10

60

30

Kraai

5

61

aanwezigheid
van de visarend

belevenis

Slobeend

9

1

Visarend

1

Drie zeldzame
2

Atalanta

x

Groot koolwitje

x

Bont zandoogje

x

Icarusblauwtje

x

Boomblauwtje

x

Klein geaderd witje

x

Bruin Blauwtje

x

Klein koolwitje

x

Bruin Zandoogje

x

Koevinkje

Distelvlinder

x

Kolibrievlinder

Gamma-uiltje

x

Landkaartje

x

Gehakkelde aurelia

x

Oranjetipje

x

St Jacobsvlinder

x

Oranje luzernevlinder

x

x

Zwervende heidelibel

x

Bloedrode heidelibel

x

Vuurlibel

x

Bruinrode heidelibel

x

Kleine roodoogjuffer

x

Bruine glazenmaker

x

Gewone oeverlibel

x

Grote Keizerlibel

x

1

Grote Roodoogjuffer

x

Zanglijster

8

Houtpantserjuffer

x

Zwartkop

25-30

Kanaaljuffer

x

Lantaarntje

x

Paardenbijter

x

Groot dikkopje

25-30

Aalscholver

10

10

Grote zaagbek

Bergeend

6

15

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

4

6

Knobbelzwaan

5

40

Boerenzwaluw

2

Kokmeeuw

10

5

Brandgans

2

Koperwiek

10

Canadese gans

7

Krakeend

40

Grauwe gans

200
1
2

30

deze zuidelijke
libellen naar ons
land

Kleine vos

Dagpauwoog

mei/aug

de klimaatverandering komen

Kleine vuurvlinder

maart/ april

Ten gevolge van

Vlinders

x

16-20

libellen in Heerewaarden!

Citroenvlinder

Geen broedvogels (aantal indicatie)

26

Scholekster

Smient

Libellen

Roodborsttapuit
(Saxicola rubicola)

Platbuik
Smaragdlibel

x

Steenrode heidelibel

x

Variabele waterjuffer

x

Vroege glazenmaker

x

Watersnuffel
Zuidelijke keizerlibel

x

Roodborsttapuit

27

Zonnepanelen,
altijd een goed idee!

De zonnepanelen specialist uit Zaltbommel!

Wie slim is kiest voor de zon en heeft over 7 tot 8 jaar gratis stroom.
Woningen met zonnepanelen hebben structureel lagere woonlasten
en zijn meer waard. Bovendien wordt het milieu er
beter van. Of u nu veel of weinig stroom verbruikt, een groot of een
klein dak heeft, dat maakt niet uit. Met een op uw situatie
afgestemd zonnepanelensysteem behaalt u een financieel
rendement van 12,5% of meer. Maar minstens zo belangrijk:
De volgende generaties zullen u dankbaar zijn!

12,5%

Benieuwd naar
uw rendement?
Maak een vrijblijvende afspraak met de
adviseurs van Solar Duurzaam Nederland
voor een gratis advies op maat.
Valeton 4A1
5301 LW Zaltbommel

Rendeme

Bel 0418 683 612 of plan
uw eigen afspraak in op
www.soldu.nl.

T 0418 683 612
E info@soldu.nl

www.soldu.nl

nt

