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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.

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.
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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.

- Kloosterwielroute 2 km
- Stadswallenroute 4 km
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Ontdekken is genieten

“Ontdekken is genieten”

Ontdekken is genieten
Zichtbare en minder zichtbare natuur
in de Bommelerwaard

Dit boek is geschreven en ook de foto’s zijn gemaakt door
Dirk Muller (bestuurslid). Alle stukjes zijn eerder verschenen op
Facebook. Niet voor niets heeft onze Facebookpagina vele honderden volgers. Maar liefst 107 verhalen zijn in dit boek terug
te vinden! Van een grote hoeveelheid verschillende organismen
beschrijft Dirk de bijzonderheden en geeft inzicht in herkomst
van de naamgeving.
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Ton van Balken

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!

www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Voorwoord: ‘Ontdekken is genieten’

Waterschap kiest voor meer biodiversiteit 8

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.

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

Veel plezier en verwondering!

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

jaargang 4, nummer 2, oktober 2020

Harry Kolman

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.

colofon

Inhoud

Taalkundig advies:
Metteke de Vries
Vormgeving en opmaak:
Harry Kolman

Druk: WS-media groep, Waardenburg

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.

Omslagfoto: Vuurlibel, Munnikenland 12 juni ‘20

Gratis voor leden, niet-leden € 12,50
9 789090 289649

Bestellen per email: uitgeverij@natuurwachtbommelerwaard.nl
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slechtvalk, juvenielen

Ontdekken is genieten!
Wij zijn er erg

De slechtvalk, welkome bewoner
					in de Bommelerwaard

Dat u het ‘september-nummer’ van Natuurlijk Bommelerwaard pas in oktober ontvangt, is niet
zonder reden. Zo was het mogelijk om ons 45-jarig jubileumboek “Ontdekken is genieten”
mee te sturen. Ongetwijfeld heeft u het al bekeken.

trots op
dit te kunnen

Wij zijn er erg trots op dit te kunnen doen voor onze leden. Het boek is geschreven en ook
de foto’s zijn gemaakt door Dirk Muller (bestuurslid). Alle stukjes zijn eerder verschenen op
Facebook. Niet voor niets heeft onze Facebookpagina vele honderden volgers. Maar liefst 107
verhalen zijn in dit boek terug te vinden! Van een grote hoeveelheid verschillende organismen
beschrijft Dirk de bijzonderheden en geeft inzicht in herkomst van de naamgeving. Zelfs een
recept voor reiger ontbreekt niet.
Elke maand (hoofdstuk) wordt voorafgegaan door een gedicht. Deze gedichten zijn geschreven door leerlingen van Dirk, docent Biologie, van het Cambium College, waarvoor de vakgroep Nederlands de opdracht gaf.
Het is een genoegen om Dirk ook hier te bedanken voor en te feliciteren met dit prachtige en
smaakvol geschreven boek.

doen voor
onze leden

Harry Kolman (vz)
Ontdekken is genieten

Ontdekken is genieten
Zichtbare en minder zichtbare natuur
in de Bommelerwaard

Dirk Muller
2020

9 789090 289649
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Toen ik als kind door mijn eerste vogelboekje bladerde, vroeg ik mij altijd af waarom de
slechtvalk die naam had. Een dier, en zeker
een vogel, kon toch niet slecht zijn? Uiteraard eten valken andere dieren, in het geval
van de slechtvalk hoofdzakelijk vogels, maar
zo zit de natuur nu eenmaal in elkaar en dat
kan dus niet de reden zijn om één soort valk
‘slecht’ te noemen.
De wetenschappelijke naam, Falco peregrinus, brengt ook al geen uitkomst, want ‘peregrinus’ betekent zoiets als vreemdeling of
reiziger. Niet vreemd dat deze term in de
wetenschappelijke naam is terug te vinden,
want vooral jonge slechtvalken kunnen flinke
afstanden reizen alvorens zich in een gebied
te vestigen. De slechtvalk is dan ook één van
de handvol vogelsoorten die worden gezien
als Cosmopolitan birds.
Maar daarmee is de Nederlandse naam nog
steeds niet verklaard. Het woord slechten
betekent ‘iets neerhalen’ of ‘slopen’ en dat
kan deze valk prima wanneer hij zich met
een snelheid van ruim 300 km/uur op bijvoorbeeld een duif neerstort. Men kan zich
goed voorstellen dat de duif door de impact
in kwestie opslag dood is. Toch lijkt de meest
aannemelijke verklaring voor de naamgeving
terug te vinden in het Middelnederlands en
Vroeg-Nieuw Nederlands. Hier heeft ‘slecht’
vooral de betekenis ‘gewoon’ in de zin van
‘algemeen’. Onder valkeniers was in die tijd
de slechtvalk de meest gebruikte valk en
kreeg hij daarom de aanduiding ‘slecht’ mee

Dat kan dus niet

om hem te onderscheiden van meer bijzondere valken soorten zoals de giervalk.

de reden zijn om

Algemeen is de slechtvalk zeker niet meer.
Als toppredator in de voedselketen heeft
deze valk, net als alle andere roofvogels,
veel last gehad van pesticides die van 1950
tot 1970 werden gebruikt. Door het eten van
vergiftigde prooien, waarbij het gif zich ophoopt in de vogels, werden vrouwtjes vaak
onvruchtbaar en stierven veel vogels. In
meerdere landen (de slechtvalk komt bijna
mondiaal voor) stierf de slechtvalk zelfs uit.
Dit soort landbouwgiffen, ook wel ‘gewasbeschermingsmiddelen’ genoemd, zijn nu gelukkig merendeels verboden. Daardoor hebben alle roofvogels en dus ook de slechtvalk
een herstel in hun populatiegrootte kunnen
laten zien. Dit herstel heeft echter wel lang
geduurd.
Halverwege de jaren ‘70 kende Nederland
ongeveer vijf broedparen. Daarnaast waren
er ook overwinteraars uit noordelijke en oostelijke landen. Van deze overwinteraars zijn
er ook zeker vogels in Nederland gebleven
en zij hebben op die manier hun steentje
bijgedragen aan de groei van de Nederlandse populatie. Rond 2000 werd dit aantal
vastgesteld op ongeveer vijftien stuks. Op
dit moment lijkt het erop dat er rond de 250
broedparen zijn in Nederland en dat daarvan
ongeveer 150 paren gebruik maken van een
kunstmatige nestlocatie.

één soort valk
‘slecht’ te
noemen
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De slechtvalk is een forse valk met een lengte die kan variëren van 38 tot 50 cm. Net zoals bij de meeste roofvogels is het vrouwtje
groter dan het mannetje. De blauwgrijze rug
en vleugels kunnen de slechtvalk nog doen
verwarren met de boomvalk. Deze laatste
is echter een stuk kleiner en heeft een kenmerkende rode “broek” die ontbreekt bij de
slechtvalk. De onderzijde is wit met grijze
banen over de borst en daar overheen soms
een rozige zweem.
In de broedtijd, die van maart tot juni duurt,
worden er meestal drie à vier eieren gelegd.
Het broeden, dat tussen de 31 en 33 dagen
duurt, start al na de leg van het eerste ei,
waardoor er verschil in leeftijd en grootte
ontstaat tussen de jongen. Dit is een strategie die door meer roofvogels wordt toegepast. Het eerstgeboren jong zal als sterkste
in het nest ook bij voedselschaarste zijn deel
opeisen. In moeilijke tijden is het beter één
sterk jong groot te brengen dan twee of drie
zwakke individuen. Na ongeveer 42 dagen
zijn de jongen groot en sterk genoeg om uit
te vliegen.

Het
eerstgeboren
jong zal als
sterkste in het
nest ook bij
voedselschaarste
zijn deel
opeisen.

Bij de nestplaats hebben de slechtvalken
een voorkeur voor hooggelegen plaatsen,
die vooral ook hoger zijn dan de wijde omgeving. Broeden op de grond komt slechts
incidenteel voor en leidt in Nederland zelden tot succesvolle nesten. Gelukkig voor
ons kent de Bommelerwaard ook een paar
hoge locaties, waar sinds een aantal jaar
slechtvalken broeden en hun jongen grootbrengen. Rond 2008 zijn de eerste waarnemingen van slechtvalken gemeld bij de pijlers van de Martinus Nijhoffbrug. Het is dan
ook aannemelijk dat deze straaljagers van de
vogelwereld al vanaf ± 2010 op een van de
brugpijlers van deze brug broeden. Dat is
ook dit jaar weer gebeurd en naar het lijkt, is
het broedsel gedeeltelijk succesvol geweest.
Van een van de jongen is bekend dat het uit
het nest is gevallen. Dit komt helaas vaker
voor bij broedsel, die geen gebruik maken
van door de mens geplaatste nestmogelijkheden. Of er andere jongen waren en of
die zijn uitgevlogen, is onbekend. Helaas is
het niet mogelijk om het nest op de brugpijler te benaderen, waardoor de jongen
niet kunnen worden geringd. Het ringen is
belangrijk, omdat op die manier een beeld
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slechtvalk, juveniel
Uiterwaard Zaltbommel 2019
wordt verkregen van het migratiegedrag van
vogels. Ook geeft het inzicht in de verspreiding van de jongen, het broedsucces in het
algemeen, leeftijd van geringde vogels en
hun partnerkeuze.
Op de fabriek van Feed Valid in Poederoijen,
nabij het Munnikenland, is in 2018 op bijna
50 meter hoogte een nestkast geplaatst door
Gerrit van Kleij. Reeds een paar jaar daarvoor
werd er al melding gemaakt van een paartje
slechtvalken dat mogelijk een nest had in
een nis van de fabriek. In 2019 werd de kast
direct in gebruik genomen door een slechtvalkpaar. Dit leidde tot een broedsel dat vier
jongen heeft voortgebracht. Toen men de
jongen wilde gaan ringen, bleken deze helaas al te oud om dit nog te doen.
Ook dit jaar heeft er weer een paartje gebroed in deze kast. Mogelijk is dit hetzelfde
paar als vorige jaar, want een broedpaar blijft
het jaar rond in de buurt van de broedplaats.
Nu is het wel gelukt om de twee jongen, die
toen ongeveer 15 tot 18 dagen oud waren,
te ringen. Echt een primeur voor de Bommelerwaard. Coen van Tuijl, ecoloog van
beroep en een bevlogen natuurliefhebber,
heeft samen met Peter van Geneijgen, een

medewerker van de Werkgroep Roofvogels
Nederland, deze klus geklaard. Naast het
aanbrengen van de ringen zijn de jongen,
een mannetje en een vrouwtje, gewogen en
opgemeten. Ook zijn de kuikens gecontroleerd op parasieten. Uit de prooiresten bij
het nest was op te maken dat het dieet vooral uit duiven bestaat en dat ook spreeuwen
en merels op het menu staan.
In de eerste week van juni zijn de jongen
uitgevlogen. Het duurt dan zeker nog een
aantal weken voordat zij het territorium van
de ouders verlaten. Al rondtrekkend wordt er
dan door de jonge vogels een eigen territorium gezocht. Er is bijvoorbeeld van een in
Nederland geringde slechtvalk bekend dat
deze in Engeland tot broeden is gekomen.
Ook is er vanuit Polen een melding gekomen
over een in Nederland geringde vogel. Dit
is allemaal te achterhalen dankzij de unieke ringen die zij dragen. Mocht iemand de
slechtvalken met ringnummer HHA of HHB
aan de rechterpoot tegen komen dan heb je
te maken met de Poederoijense slechtvalken
van 2020.
Het broedpaar op de pijlers van de Martinus
Nijhoffbrug en op de Feed Valid fabriek zijn
de twee meest prominent aanwezige paartjes
in de Bommelerwaard. Al is voor het paar bij
Zaltbommel nog niet met zekerheid te zeggen of het nest zich op de zuidelijke pijlers
bevindt. De noordelijke pijlers liggen buiten
de grenzen van de Bommelerwaard. Naast
deze twee prominent aanwezige broedparen zijn nog enkele slechtvalken actief in de
Bommelerwaard. Zo is een broedpaar wel/
niet aanwezig bij de Heusdense brug en is
door dit paar een broedpoging ondernomen
op de sluis bij Nederhemert-Zuid. De nestlocatie lag echter ongemakkelijk, voor zover
bekend is dit paar nooit succesvol geweest
op de sluis. De sluis ligt voor de helft buiten
de grenzen van de Bommelerwaard waardoor het mogelijk meer een ‘Altena-paar’ is
dan een ‘Bommelerwaards-paar’. Een ander
slechtvalkpaar is actief bij Heesselt en maakt

geregeld de oversteek naar de Bommelerwaard om te rusten op de hoge schoorsteen
bij De Hoge Waard te Heerewaarden. In totaal ligt er daarom mogelijk maar één nest
van de slechtvalk in de Bommelerwaard,
maar zijn er vier territoria te noteren voor de
Bommelerwaard. Verder kan gesteld worden
dat de Bommelerwaard al mogelijk meer
dan tien jaar leefgebied biedt aan broedende slechtvalken en al veel langer aan overwinterende individuen.

Wij mogen blij
zijn met de
aanvulling die
de slechtvalk
levert aan het
biologisch
evenwicht in de
Bommelerwaard

Coen met een van
‘zijn’ jonge slechtvalken
Wij mogen blij zijn met de aanvulling die de
slechtvalk levert aan het biologisch evenwicht in de Bommelerwaard en wanneer u
een wandeling maakt over de Wakkere Dijk
kijk dan ook eens omhoog naar de voederfabriek. Misschien heeft u dan wel een ontmoeting met deze spectaculaire roofvogel.

Met dank aan Coen van Tuijl voor zijn uitgebreide bijdrage aan dit artikel.

Erwin vd Speld

Bronvermelding:
Websites: Etymologiebanknl, rootsmagazine.nl, vogelbescherming.nl, werkgroeproofvogels.
nl en detorenbommelerwaard.nl;
Boeken: Sovon vogel atlas 2018, Haymans zakgids vogels, Vogels om ons heen, Ko Zweers
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Dat het Waterschap echt aan de slag wil met
een beter maaibeleid mag blijken uit het
niet maaien van de vegetatie op de fietsdijk
tijdens de maaibeurt van juni 2020 tussen
Hurwenen en Rossum. Op dat traject staat
veel knoopkruid en Grote centaurie. Deze
kruiden zijn inmiddels uitgebloeid en hebben zaad gevormd. De duizenden zaden zijn
verspreid en dat zal volgend jaar hopelijk
leiden tot een rijkere vegetatie voor tal van
insecten.

Waterschap kiest voor meer
				biodiversiteit op dijken
Kan dat niet

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 22 mei 2020 een belangrijk besluit genomen als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit op de dijken.
Menig burger in de Bommelerwaard ergert
zich er al jaren aan dat prachtige bloemrijke
dijktaluds in mei rigoureus worden gemaaid.
Waarom kan er niet gefaseerd gemaaid worden? Voor vlinders, bijen, hommels is alle
nectar en stuifmeel tijdens één maaibeurt
verdwenen. Kan dat niet anders?

anders?
Het wordt
anders!

Het wordt anders!
De Natuurwacht heeft in april en mei de bestuurders van het Waterschap benaderd met
de dringende vraag om de biodiversiteit op
de dijken te verbeteren en een begin te maken met het gefaseerd maaien. Heemraad
Mevr. H. Roorda (partij Water Natuurlijk) was
in 2019 al binnen de organisatie gesprekken
gestart om te pleiten voor een beter beleid
ten aanzien van biodiversiteit. Dat resulteerde in mei 2020 in een goed voorstel naar het
Algemeen Bestuur. Het voorstel houdt onder
andere in dat er op 50 % van de dijken een
beter maaibeheer komt. Het huidige maaibeheer is vooral een verschralingsbeheer. Al
het maaisel wordt afgevoerd en dat zorgt op
termijn voor een soortenrijke vegetatie. Het
nieuwe beleid houdt in dat er mogelijkheden komen voor gefaseerd maaien. Op 50
% van de dijken (dat is 250 km) wordt niet
alles meer tegelijk gemaaid, maar wordt bekeken op welke wijze er gefaseerd gemaaid
kan worden. Mede dankzij het initiatief van
de Natuurwacht om alle bestuurders en fracties van het Waterschap te informeren over
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het belang van een beter maaibeleid werd
het voorstel van Heemraad Roorda unaniem
aangenomen.

Gefaseerd maaien
Vanaf 2021 wordt op veel dijken niet alles
meer in één maaibeurt gemaaid. Afhankelijk
van een proef op enkele dijktrajecten wordt
bezien of bijvoorbeeld het talud binnendijks
vroeg (begin mei) gemaaid kan worden en
het talud buitendijks medio juni. Uit de proef,
die dit jaar eindigt, moet blijken of een verschil van zes weken een verstandige keus is.
Een proefstuk ligt onder andere op de dijk
van Zaltbommel naar Gameren. Dit dijktraject
heeft een bloemrijke vegetatie. In het voorjaar is de dijk een lust voor het oog. Werkelijk een zee van bloemen bestaande uit voornamelijk Grote centaurie, knoopkruid, Glad

beemdkroon

De Natuurwacht
is in gesprek
met het
waterschap

Ook in het najaar?

Grote centaurie
met distelvlinder
walstro, margriet en Groot streepzaad. Begin
mei is dit traject gemaaid. Eind juni stonden
er alweer veel bloemen in bloei. Grote centaurie overheerst duidelijk binnendijks met
daartussen veldlathyrus, vogelwikke, Wilde peen, duizendblad en zelfs de zeldzame
beemdkroon. Buitendijks manifesteert zich
een andere vegetatie met o.a. Wilde marjolein, jacobskruiskruid, kattendoorn en zelfs
een enkele orchidee: hondskruid.

Onduidelijk is nog of het Waterschap ook
bij de tweede maaibeurt in het najaar een
deel van de vegetatie laat staan. Dan gaat
het minder om voedsel voor insecten, maar
vooral om dekking en behoud van eitjes en
larven. Bij maaien en afvoer verdwijnen nieuwe generaties insecten en dat is niet goed
voor de biodiversiteit. De Natuurwacht is in
gesprek met het waterschap om te bezien
op welke trajecten in de Bommelerwaard er
toch een deel van de vegetatie kan blijven
staan, zonder dat dit ten koste gaat van een
kruidenrijke vegetatie en een stevige grasmat ten behoeve van de stevigheid en veiligheid van de dijk.

Ton van Balken

Bloemrijke waaldijk bij Hurnse uiterwaard
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Klimaatverandering en de vuurlibel

vuurlibel

Vuurlibel voelt zich thuis op
							Loevestein

Toen was men
zeer verrast
door de

Dit jaar is Munnikenland nabij Slot Loevestein
wederom geïnventariseerd op de aanwezigheid van vlinders en libellen. Vijf jaar geleden in 2015 was het gebied ook door onze
vrijwilligers onderzocht. Die resultaten zijn
verwerkt in het prachtige boek over de flora
en fauna van de Bommelerwaard. Er werden
29 soorten libellen waargenomen. Toen was
men zeer verrast door de aanwezigheid van
de zeldzame vuurlibel, die in 2015 nog maar
op enkele locaties in Nederland was waargenomen. Blijkbaar voelt deze zuidelijke libel
zich prima thuis in dit prachtige natuurgebied in het westen van de Bommelerwaard.
Ook in de zomer van 2020 werden weer enkele exemplaren gezien.

aanwezigheid
van de zeldzame
vuurlibel

Rijkdom aan libellen
Het mag geen verrassing zijn dat in dit moerassig gebied van ruim 500 hectare veel
soorten libellen voorkomen. In 2015 waren
maar liefst 29 soorten waargenomen. Dat
aantal is nu, vijf jaar later, niet bereikt. De
teller bleef staan op 26 soorten, maar dat is
voor het rivierengebied een soortenrijkdom
waar we erg blij mee zijn. Ondanks ijverig
speuren zijn de plasrombout en de weidebeekjuffer niet gesignaleerd. De zeldzame
rivierrombout komt wel voor en is door onze
vrijwilligers waargenomen, terwijl de larf uit
de Waal sloop om vervolgens op de oever
uit de larvenhuid te kruipen.
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Roodoogjuffers en de
			breedscheen

We zien het overal in ons land. De hogere
temperaturen maken het voor vogels, libellen, vlinders en andere dieren aantrekkelijk
om vanuit het zuiden naar ons land te vliegen. Mooie voorbeelden bij de vogels zijn
de Grote zilverreiger en de Cetti’s zanger.
In de Bommelerwaard zien we enkele soorten libellen, die je feitelijk alleen maar zag
op vakantie in Frankrijk, Spanje en Portugal.
De vuurlibel is niet alleen op Loevestein gesignaleerd, maar ook in Heerewaarden en
Hurwenen. Een andere zuidelijke soort is de
Zuidelijke keizerlibel. Deze verraste ons in
2019 in Heerewaarden en ook dit jaar is hij
daar present. In Munnikenland hebben we
hem nog niet gezien, maar dat is slechts een
kwestie van tijd. De populatie vuurlibellen is
weliswaar gering, maar wel stevig. De afgelopen vijf jaar zijn ze alle jaren waargenomen.

De hogere
temperaturen
maken het voor
vogels,
libellen, vlinders

Zuidelijke keizerlibel

en andere

Het is echter wel nauwkeurig waarnemen,
want de Bloedrode heidelibel wil als ‘kleine
broertje’ nog wel eens voor verwarring zorgen.

dieren

aantrekkelijk

Rien Melis en Ton van Balken
Naschrift:
Op 6 augustus 2020 werden toch enkele Zuidelijke keizerlibellen op Munnikenland waargenomen. Zie bovenstaande foto.

In juni en juli is het een rijkdom aan kleine juffertjes, die zich in de sloten op de plompenbladeren zitten op te warmen. Het zijn vooral
de roodoogjuffers. Er komt enig vakmanschap bij kijken om de Kleine roodoogjuffer
van de ‘grote’ te kunnen onderscheiden.
Tussen alle ‘roodogen’ en de lantaarntjes is
het goed zoeken naar andere juffers zoals
de azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer en
watersnuffel. De vuurjuffer liet zich al vroeg
in het jaar zien; een andere rode juffer, de
koraaljuffer, kan ook maar zo tevoorschijn
komen. Je weet het maar nooit. Net over de
Maas in Noord-Brabant zijn ze wel gezien.
Het mocht niet gebeuren, maar we zijn op
onze hoede. Bijzonder is een kleine populatie Blauwe breedscheenjuffers. Elders in de
Bommelerwaard zijn deze trage vliegers met
hun brede schenen door ons alleen in de
Breemwaard bij Zuilichem gezien.

Grote keizerlibel

Blauwe breedscheenjuffer(m)
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In 2019 was de top 4 van de Hedelse Bovenwaard: Klein koolwitje, Distelvlinder, Icarusblauwtje en het Bruin blauwtje. Als je kijkt
naar de top 4 van de Lieskampen zijn dat
Bruin zandoogje, Klein koolwitje, oranjetipje
en de distelvlinder. Er blijken dus twee top4-vlinders hetzelfde te zijn. Hierbij moet wel
gemeld worden dat de distelvlinder niet elk
jaar in grote getalen aanwezig is in Nederland.

Vlinders in de Hedelse Bovenwaard
Tweeënhalf jaar geleden kwam de behoefte om naast de Lieskampen ook op andere
plekken vlinders te gaan tellen in de Bommelerwaard. Er is toen gekozen voor één
fraai natuurgebied aan de Maas. Dagelijks
razen duizenden mensen over de A2 er
niets vermoedend langs, de Hedelse Bovenwaard. Dit gebied van Natuurmonumenten
(150 hectare) staat bekend om zijn bevers.
Deze zijn nadrukkelijk aanwezig en de
knaagsporen zijn veelvuldig te zien. In het
eerste jaar is er om de paar weken gemonitord of het interessant was om vlinders te
tellen in dit gebied. Aan de Maasdijkkant is
er een vlindertelroute uitgezet van 2,5 kilometer. Deze is opgesplitst in vier deelroutes,
waarvan één route als agrarische route betiteld wordt. Deze deelroute ligt aan de grens
van het natuurgebied met agrarische velden.

Door deze
diversiteit zijn er
veel
waardplanten en
nectarplanten
van diverse
rupsen en
vlinders te
vinden.

Een belangrijk deel van het gebied bestaat
uit een Bovenwaardse plas, die ontstaan is
door zandwinning die plaats vond tot 2010.
Deze plas is 37 meter diep en staat in verbinding met de Maas via een getijdengeul.
De route loopt langs de plas, een ooibos, de
getijdengeul en door de graslanden. Door
deze diversiteit zijn er veel waardplanten en
nectarplanten van diverse rupsen en vlinders
te vinden.
Gedurende de anderhalf jaar dat wij nu volgens de Vlinderstichting methode geteld
hebben, zijn er 23 soorten dagvlinders gezien en 4 soorten dagactieve nachtvlinders.
De grootste geziene dagvlinder is de koninginnenpage. Dit is best bijzonder, want de
waardplant voor de rups is nauwelijks aanwe-

12

distelvlinder

koninginnenpage
zig in het gebied. Wij vermoeden dat deze
vlinders uit de groentetuinen van de omliggende huizen komen. De waardplant van de
koninginnenpagerupsen zijn schermbloemigen zoals peen, dille, pastinaak en venkel.

Deze vlinders overwinteren in Zuid-Europa
en Afrika en afhankelijk van de wind en de
temperatuur komen ze wel of niet in Nederland. Een invasie van distelvlinders valt vaak
samen met het binnenkomen van Saharazand in ons land. De eerste distelvlinders, die
worden waargenomen, zijn ook vaak erg vaal
en oud (versleten). Ze leggen dan eitjes op
onder andere akkerdistel, gewone klit maar
ook de Grote brandnetel. Vorig jaar was het
in de Hedelse Bovenwaard een prachtig vlinderjaar met toch wel een aantal bijzondere
soorten, onder andere de Kleine parelmoervlinder, Oranje zandoogje, de Gele en Oranje luzernevlinder, het koevinkje en de al eerder genoemde koninginnenpage.

Bruin blauwtje
De kleinste dagvlinder in de Hedelse Bovenwaard , die ook nog eens in grote getalen voorkomt, is het Bruin blauwtje.
Deze vlindersoort is niet te vinden in onze
telroute van de Lieskampen. Hij komt hier
wel voor, omdat diverse ooievaarsbeksoorten voorkomen, welke de waardplant is
voor deze vlinder. Behalve bij aanhoudende
droogte is deze plantensoort op de graslanden veel aanwezig.

Oranje luzernevlinder

Een invasie van
distelvlinders
valt vaak samen
met het
binnenkomen

Gewone oliekever

van Saharazand

Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor
het onderhoud van het gebied. De graslanden worden kort gehouden door boerderijkoeien uit de buurt. De koeien “maaien”
gefaseerd. Dit heeft als voordeel dat er altijd waard- en nectarplanten voor de rupsen
en vlinders staan. Dit in tegenstelling tot de
Lieskampen waar Staatsbosbeheer voor machinaal beheer heeft gekozen en waar helaas
op bepaalde momenten volledig wordt gemaaid.
Wij hebben 24 keer geteld in de periode
van april tot en met september 2019 en in
totaal 2145 dagvlinders genoteerd. In 2020
moeten de grote aantallen nog komen, nadat dit artikel geschreven is eind juni. De gehele telperiode worden er Kleine koolwitjes
en in kleinere aantallen de Gehakkelde aurelia geteld. De vier routes verschillen niet
alleen in lengte, maar ook in aantal vlinders
per sector. Een bijzonder stuk in de route is
de helling evenwijdig aan de Maasdijk lang
de plas. Deze heeft heel veel bloemen, maar
naar verhouding weinig vlinders. Dit komt
omdat dat de plas erg diep is en het water
is koud. De wind komt vaak over het water
aan land, waardoor het hier te koud is voor
de vlinders.

in ons land

Naast de vlinders genieten wij ook van de
vele libellen (echte libellen en juffers), andere insecten en de vogels. De Gewone oliekever willen wij speciaal noemen. Deze hebben we gezien in de drie jaren dat wij hier
nu tellen. Volgens de gegevens wordt deze
niet zo vaak gezien in Nederland, dus zeer
bijzonder!

Silvana Hungs en Lot Tönis
(Werkgroep Vlinders Bommelerwaard)
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colofon,
verenigingsnieuws
en activiteiten

jaargang 4, nummer 2; oktober 2020

Corona

colofon

Door de maatregelen m.b.t. de bestrijding van het coronavirus zijn veel van onze activiteiten komen te vervallen. Ook onze algemene ledenvergadering is komen te
vervallen. We hebben besloten deze dit jaar niet meer te
houden. Het Jaarverslag 2019 is te vinden op onze website.
Lezingen en andere activiteiten die binnen plaatsvinden
organiseren we voorlopig nog niet. We willen excursies
weer voor kleine groepen deelnemers mogelijk maken.
Houd voor data en informatie over aanmelding onze website in de gaten.

Natuurlijk Bommelerwaard is een uitgave van de
Natuurwacht Bommelerwaard en verschijnt tweemaal per
jaar.
Prijs:
leden, gratis
losse nummers, € 3,50
Redactie:
Ton van Balken
Rien Melis
Harry Kolman
redactie@natuurwachtbommelerwaard.nl

Jubileum
Dit jaar bestaan wij 45 jaar. We hadden dit samen met u
willen vieren door het organiseren van een biodiversiteitsdag en een foto-expositie over natuur in de Bommelerwaard. Deze activiteiten vinden helaas geen doorgang
meer door de bijzondere omstandigheden. Gelukkig kunnen we ons 45-jarig bestaan wel met u vieren door de uitgave van een nieuw boek, Ontdekken is genieten!

Vormgeving en opmaak:
Harry Kolman

Ruimtelijke ordening
De Natuurwacht houdt zich op dit moment bezig met de
volgende onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening:

vereniging
Natuurwacht Bommelerwaard
Postbus 157
5300 AD Zaltbommel
email: info@natuurwachtbommelerwaard.nl
website: www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Maaibeleid Waterschap Rivierenland:

De Natuurwacht heeft diverse bestuursleden van het Waterschap Rivierenland aangeschreven over het maaien van
de dijken, en daarbij gepleit voor het starten met gefaseerd maaien voor een hogere biodiversiteit. In mei besloot de commissie Waterveiligheid van het Waterschap
om de biodiversiteit op de dijken te verhogen met verbeterd maaibeleid, o.a. door op een deel van de dijken
gefaseerd te gaan maaien.

bestuur
voorzitter
Harry Kolman, Zaltbommel
secretaris
Cassandra van Altena, Zaltbommel
penn.meester Lot Tönis, Zaltbommel
leden		
Dirk Muller
		
Ton van Balken
		
Erwin vd. Speld
		

Beersteeg-West.

Dit gebiedje in Zaltbommel wordt opnieuw ontwikkeld.
De plannen zijn nu om ‘kleine huizen’ te plaatsen. De Natuurwacht heeft advies gegeven over de vergroening van
de ruimte, o.a. over het planten van inheemse struiken.
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Verontdieping Esmeer.

Er zijn plannen om het Esmeer in de Neswaarden te verontdiepen om de natuur- en recreatiewaarden te verhogen.
De Natuurwacht zit in de klankbordgroep van dit project.
De plannen rond de verontdieping zijn op dit moment stil
gelegd, vanwege de beperkende maatregelen rond het
verplaatsen van (mogelijk PFAS-houdende) grond/bagger.
Energietransitie.

De energietransitie kan ingrijpende gevolgen hebben
voor het landschap. De Natuurwacht houdt de vinger aan
de pols. Zo hebben we er bijvoorbeeld op aangedrongen
bij de plaatsing van de windmolens bij Hoenzadriel rekening te houden met de dassenburcht aldaar.

Oeverzwaluwen Gamerensche Waarden.

Door de versterking van een oeverwand uitgevoerd door
Rijkswaterstaat is een grote broedlocatie voor oeverzwaluwen verloren gegaan. De Natuurwacht is in gesprek met
Rijkswaterstaat voor compenserende maatregelen.
Bouw Krangstraat.

In de Krangstraat in Bruchem staat nieuwbouw gepland.
De Natuurwacht heeft middels de steenuilenwerkgroep
er op aangedrongen een flink deel van het perceel steenuilvriendelijk in te richten en er zorg voor te dragen dat
die inrichting ook langjarig in stand gehouden wordt, het
geen gehonoreerd is. Ook worden er in de omgeving een
aantal extra steenuilenkasten opgehangen.

Activiteitenagenda oktober 2020 – maart 2021
Houd onze website in de gaten voor excursies.
Datum

Soort activiteit

Thema

Informatie

Za 7-11

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel
Landelijke start werkdag in landschap

10.00-14.30, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 28-11

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel

10.00-14.30, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 12-12

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Eendenkooi Hedel

10.00-14.30, Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 9-1

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel

10.00-14.30, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 30-1

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Roomgat Hedel

10.00-14.30, Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 27-2

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Roomgat Hedel

10.00-14.30, Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 13-3

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel

10.00-14.30, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 3-4

Werkgroep Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin

10.00-13.00, Oliestraat
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		
Ton van Balken			
Dirk Muller			
Lot Tönis			

c.v.altena@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06 – 1073 7278
acvanbalken@upcmail.nl / 06-15336335
nwb.d.muller@gmail.com / 0418 -518366
vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06 – 1351 2226
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Van larve
naar imago
1

2

7

8

De larve van de libel brengt afhankelijk van
de soort enkele maanden tot een aantal jaren door in het water. Na twaalf vervellingen
breekt de dag van de gedaanteverandering
aan. De larve gaat naar de oppervlakte van
het water en klautert via een plantenstengel
naar boven.
Ons bestuurslid Lot Tönis fotografeerde in
haar tuin het uitsluipen van een Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) en maakte daarvan bijgaande fotoreportage.
1. Een eind boven het water blijft hij zitten
terwijl de stengel stevig wordt omklemd
2. Opeens barst de huid aan de rugzijde
open en het borststuk van de imago komt
tevoorschijn.
3. Na enkele minuten komt het bovenlichaam met de kop naar buiten.

3

9

4 en 5. De libel laat zich nu achterovervallen.
6. Na een tijdje richt de libel zich weer op
en grijpt met zijn pootjes de larvenhuid vast.
7. Vervolgens wordt het achterlijf naar buiten getrokken.
8. Het hart klopt onstuimig en de fijne vleugeladertjes vullen zich met bloed, zodat de
vleugels zich strekken.

4

10

9. Intussen wordt het achterlijf langer en
rechter.
10. Eerst zijn de vleugels nog slap en vochtig, maar al snel worden ze droog en hard.

5

11

11. Het hele proces heeft ongeveer vijf
kwartier geduurd. Nog eens drie uur daarna
zijn de vleugels, die steeds verder van elkaar gaan staan, stevig genoeg om er mee
te vliegen.
12. Op een gegeven moment laat de libel
de larvenhuid in de steek en gaat er pijlsnel
vandoor.
Daarna is niet het water maar de lucht zijn
nieuwe jachtgebied.
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Lot Tönis foto’s; Rien Melis tekst

Coen en de dassen in de Bommelerwaard
Sinds enkele jaren heeft de Natuurwacht
Bommelerwaard een werkgroep die zich
specifiek richt op de kleine marterachtigen.
Onze voorzitter Harry Kolman was de initiatiefnemer en al snel voegde zich ook ecoloog
Coen van Tuijl bij de werkgroep. Samen met
de andere leden van de werkgroep is het hun
doel om zicht te krijgen op de populatie van
kleine marterachtigen in de Bommelerwaard:
waar komen bunzing, hermelijn en wezel in de
regio voor en in welke aantallen? Bij de start
in 2018 had de werkgroep geheel niet voor
ogen dat er ook interessante waarnemingen
van een grote marterachtigen zoals de boommarter, steenmarter, maar ook: de das zouden
komen. Een goede reden om eens met Coen
in gesprek te gaan om te vernemen wat hem
beweegt om zich zo in te zetten voor dit boeiende zoogdier.
Coen is geboren en getogen in het fraaie dorp
Brakel. Een echte Brakelse dus. Zijn interesse
voor de natuur werd hem van jongs af aan bijgebracht door zijn vader en zijn grootvader.
Na de studie aan de HAS Hogeschool in Den
Bosch vervolgde Coen zijn studie aan de Universiteit van Wageningen. Tijdens zijn studie
onderzocht hij o.a. gedurende vier maanden
in Senegal de habitatvoorkeuren van de zomertortel. Vorig jaar is hij afgestudeerd op
een veldstudie over de das en hij publiceerde
de resultaten onlangs in het blad Lutra van de
zoogdiervereniging. Hij mag zich nu met trots
ecoloog noemen en werkt vanaf september
als adviseur bij Rijkswaterstaat. Ondanks zijn
verantwoordelijk werk als ecoloog heeft hij
nog voldoende vrije tijd om van de natuur te

Zijn interesse

genieten. Coen is vooral te vinden in de uiterwaarden rond Brakel en dan vooral in het
‘Nieuwe Munnikenland’. Vogelbescherming
Nederland had al snel door dat Coen een gedreven vogelaar was en vroeg hem om Wetlandwacht van Munnikenland te worden. Als
een van de 85 landelijke Wetlandwachters is
het zijn taak het Wetland van Munnikenland
goed in de gaten te houden en de ontwikkelingen goed te volgen. ‘Munnikenland is
een prachtig gebied, dat heel veel potentie
heeft om een van de mooiste wetlands van
het rivierengebied te worden. We moeten dit
gebied koesteren en beschermen, zodat de
flora en fauna in kwaliteit gaat toenemen’, aldus Coen.

voor de natuur
werd hem van
jongs af aan
bijgebracht door
zijn vader en zijn
grootvader

Dassen in Bommelerwaard
Door zijn veldstudie in 2018 over dassen ontstond er behalve interesse voor vogels ook
belangstelling voor marterachtigen. De Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard stelde verspreid in de Bommelerwaard
camera’s op om zo een beeld te krijgen van
het voorkomen van deze kleine zoogdieren.
Dat was al snel een succes, want binnen korte
tijd werden prachtige waarnemingen gedaan
van wezels, bunzingen, een boommarter en
zelfs van een wasbeer. Op enig moment verscheen er ook een das voor de camera. ‘Dat
was geweldig’, zegt Coen. ‘Zover bekend
kwam immers de das in de Bommelerwaard
niet voor. Inmiddels zijn er ten minste vijf locaties in de Oost-Bommelerwaard waar de
das nadrukkelijk aanwezig is. Op zeker drie
van de locaties, waar de das een burcht heeft
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gebouwd, zijn dit jaar ook jongen geboren.
Heel bijzonder voor deze regio. Er wordt pas
nu voor het eerst gericht naar gekeken.’

Het is een
kwestie van tijd

Vanuit het oosten

dat ook daar

De das komt vooral voor in het oosten en
zuiden van ons land. Verder dan het Land
van Maas en Waal kwam de das in het oosten echter niet. ‘Maar daar is verandering in
gekomen’, zegt Coen, ‘Vanuit burchten nabij
Dreumel is de das in korte tijd naar het westen
opgerukt’. Op een kaart waarop de potentiegebieden voor de das in ons land staan aangegeven, staat ook een nadrukkelijke rode
stip nabij Heerewaarden. Zo’n potentiegebied ligt ook bij Nederhemert-Zuid. ‘Daar zijn
alle voorwaarden van een goed leefgebied
voor de das aanwezig. Het is een kwestie van
tijd dat ook daar de das gesignaleerd zal worden’, aldus een enthousiaste Coen. ‘Dan zullen het vooral dassen zijn uit Noord-Brabant.
De das schuwt het niet om de Maas over te
zwemmen.’ Coen denkt overigens niet dat
de das zich gaat vestigen in bijvoorbeeld
het Munnikenland. ‘Het is daar veel te nat en
onrustig. In tegenstelling tot bevers bouwen
dassen hun burcht op hogere gronden. Mogelijkheden zijn er in de toekomst wellicht wel
in de hoge uiterwaarden van de Maas.’

de das
gesignaleerd zal
worden

Verkeersslachtoffers
Bij de Natuurwacht zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen binnengekomen
van doodgereden dassen en bevers. Vooral
de Van Heemstraweg is een probleem. ‘In het
Kaart ‘copyright’ Zoogdiervereniging.

langgerekte gebied bij Heerewaarden verplaatsen de dassen zich regelmatig. ’s Nachts
gaan ze op zoek naar voedsel en struinen
dit gebied dan door tussen Maas en Waal.
Dassen kijken niet op of om als ze een weg
oversteken en op de drukke Van Heemstraweg is het dan gauw raak’. De Werkgroep
Kleine Marterachtigen Bommelerwaard is in
gesprek met verschillende overheden zoals
de gemeente Maasdriel om te bekijken wat
er gedaan kan worden om het aantal verkeersslachtoffers te minimaliseren. ‘De Van
Heemstraweg ligt grotendeels op de dijk en
dan is het onmogelijk om er een tunnel onder
te graven’, aldus Coen. ‘Er is op één plek een

mogelijkheid, maar of dat gaat lukken weet ik
niet. Het gaat om meer belangen dan alleen
de das.’

Wens
Samen met de Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard hoopt Coen binnen
enkele jaren een goed beeld te hebben van
het voorkomen van deze kleine roofachtige
zoogdieren en van de das. ‘Er zullen wat meer
locaties met camera’s noodzakelijk zijn, maar
misschien zijn er ook enthousiaste vrijwilligers
die het leuk vinden om te helpen bij bijvoorbeeld het dassenwerk. Ook is belangrijk dat
mensen hun waarnemingen van wezels en andere marterachtigen doorgeven. Evenals verkeersslachtoffers zoals bijvoorbeeld bunzing,
maar natuurlijk ook de das. Bij de das moeten
meldingen snel gedaan worden, want het zou
zo maar kunnen dat het een vrouwtje is met
jongen in de burcht. Dan moet er snel gehandeld worden om te voorkomen dat de jonge
dassen verhongeren’, volgens Coen.
Meldingen kunt u doorgeven aan:
info@natuurwachtbommelerwaard.nl

foto’s: Maaike Plomp,Zoogdiervereniging
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tapuit

Munnikenland: een vogelparadijs
In het uiterste westen van de Bommelerwaard, waar Maas en Waal tezamen komen
en slot Loevestein dat punt van samenkomst
markeert, ligt een prachtig natuurgebied van
ruim 500 hectare groot: Munnikenland.
De afgelopen winter heeft de vogelwerkgroep van de Natuurwacht dit uiterwaardengebied geïnventariseerd op de aanwezigheid van vogels. In ons magazine van maart
2020 hebben we daar uitvoerig over gerapporteerd. De resultaten waren zo indrukwekkend dat de werkgroep ook nieuwsgierig
was naar de broedvogels. De werkzaamheden in Munnikenland, zoals het verleggen
van de winterdijk en het creëren van een
moerassig terrein, waren immers afgerond.
De rust was wedergekeerd. Flora en fauna
konden het gebied nu gaan ‘veroveren’. En
dat is gebeurd.

soorten vogels waargenomen. Maar mooier dan dit getal is vooral de beleving van de
meest zeldzame vogels in een uniek landschap. Wat is er mooier dan IJslandse grutto’s in grote aantallen in de ochtendzon te
zien foerageren. Hoe fraai is het om te zien
hoe vijftien paar kluten samen ten strijde
trekken als een Bruine kiekendief over de
nesten scheert. En dan het gezang van talloze rietvogels zoals Kleine karekiet, snor en
blauwborst. Niet vreemd dat de leden van
de werkgroep het niet konden laten om al
dat moois meer dan wekelijks te bekijken.
Het gebied is in de periode van maart tot en
met juli ruim dertig keer in alle vroegte bezocht en telkens werd weer een andere route
genomen.

Voor veel vogelaars is het een
beetje ‘kicken’
als je op één
dag veel van
die soorten kunt
waarnemen.

Wekelijks
De planning was om twee keer per maand
Munnikenland te bezoeken in de periode
van maart tot en met juli. Door de coronacrisis was met een kleine groep inventariseren niet mogelijk en werd in tweetallen
het gebied wekelijks bezocht. Het was onmogelijk het gehele buitendijkse gebied te
onderzoeken. Het deel van Munnikenland
dat westelijk ligt van de nieuwe weg op de
Maasdijk langs de Afgedamde Maas, is niet
onderzocht. De Brakelse Benedenwaard met
de beide nevengeulen is wel meegenomen,
omdat er een grote uitwisseling van vogels is
tussen het voormalig binnendijks gebied en
deze langgerekte uiterwaard (zie kaart).
Uit het inventarisatieonderzoek blijkt dat
Munnikenland een waar vogelparadijs is. In
de onderzoeksperiode zijn maar liefst 132

zomertaling
Vijftien soorten eenden
In de meeste vogelgidsen staan op prachtige kleurplaten de vele soorten eenden afgebeeld. Voor veel vogelaars is het een beetje
‘kicken’ als je op één dag veel van die soorten
kunt waarnemen. Dan is een dagje vogelen in
Munnikenland in april een aanrader. Met een
beetje geluk kun je meer dan tien soorten
waarnemen. In de gehele periode zijn vijf-
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broedsel van de tafeleend. Verrassend was
de aanwezigheid van een vijftal casarca’s.
Veelal zijn het ontvluchte vogels uit vogelparken of afstammelingen daarvan. De waargenomen vogels waren niet geringd.

Tussen al deze
eenden
zwemmen de
sierlijke
pijlstaarten tot

Geoorde fuut

soms wel

tien eendensoorten geteld. Opvallend zijn
de grote aantallen in het voorjaar. In maart
en april foerageren honderden slobeenden,
kuifeenden, smienten en krakeenden op de
ondiepe plas in het centrum van het gebied.
Tussen al deze eenden zwemmen de sierlijke
pijlstaarten tot soms wel honderd in getal.
In het oog springend zijn de wat grotere en
witgekleurde bergeenden. Zij zoeken hun
voedsel bij voorkeur in de nevengeul van
de Brakelse Benedenwaard. Mede door hun
opvallende verschijning en grote aantallen
van meer dan honderd krijg je het gevoel dat
je op een van onze Waddeneilanden bent.
Dat gevoel wordt versterkt als her en der de
kluten zich laten zien.
Het merendeel van de eenden vertrekt medio mei naar noordelijk gelegen broedgebieden. De hoop was dat een enkel paartje
zomertalingen zou blijven, maar vooral het
opdrogen van een aanzienlijk deel van het
moerasgebied maakte dat onmogelijk. De
bergeenden daarentegen kwamen wel tot
broeden. Zeker zeven paartjes brachten jongen groot. Bijzonder was naast de waarneming van jonge slobeenden een geslaagd

honderd in getal

In juli en augustus verzamelen zich steeds meer
lepelaars in Munnikenland. Eind augustus werden 120 lepelaars geteld.
Begin september zijn ze
vertrokken richting Afrika.

lepelaar
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Ameide. Het is niet onmogelijk, lettend op
gedrag en voorkomen, dat één paartje in het
moerasgebied heeft gebroed. Helaas kunnen we dat niet zeggen van de roerdomp.
In het voorjaar is hij veelvuldig en bijna dagelijks gehoord en soms gezien, maar waarschijnlijk is de roerdomp na het verdrogen
van het gebied naar de boezem van Brakel vertrokken om aldaar tot een succesvol
broedsel te komen.

Na het zakken
van het water
bleef er veel vis
achter in de
diverse plassen
en watergangen

Waar vis is zijn futen

roerdomp
Alle kleuren reigers
Je hoeft geen peperdure verrekijker te hebben om de Grote zilverreigers te kunnen
spotten. In de winterperiode verbleven er
een tiental in Munnikenland. Vanaf april zijn
er telkens drie gesignaleerd. De hoop was
dat ze tot broeden zouden komen, maar dat
is niet gebeurd. Ook één Kleine zilverreiger
was de gehele periode aanwezig in Munnikenland. Slechts één dag was de zeldzame
koereiger te zien. Hij deed zijn naam recht
aan, want hij liet zich voortbewegen op de
rug van een heuse Rode geus en pikte insecten en kikkers op, die door de koeien werden opgeschrikt.
In april verschenen de lepelaars. Op enig
moment werden er twintig geteld en ook
nu was de wens dat ze ergens op Munnikenland zouden gaan broeden. Of het nu kwam
door de droogte of het zakkende water; het
kwam er niet van. De lepelaars kozen voor
hun vertrouwde plek in de Crobsche Waard
van Haaften. In juni bleken er veel geslaagde
broedsels, want menig ouderpaar had een
bedelend jong achter zich lopen.
Ook de purperreiger liet zich bij regelmaat
zien. Waarschijnlijk kwamen ze vanaf de grote broedkolonie in de Zouweboezem nabij

In de winterperiode was geheel Munnikenland door het hoge water van de Waal ondergelopen. Na het zakken van het water
bleef er veel vis achter in de diverse plassen
en watergangen. Ideaal voor futen. En die
waren ook volop aanwezig. Her en der werden nesten gebouwd. Zeker vijftien broedparen werden geteld. Het was genieten van
de vele baltsrituelen. Behalve onze ‘eigen
fuut’ waren er ook soortgenoten. In april
klonk overal de baltsroep van de dodaars
en zeer verrassend was de verschijning van
een paartje Geoorde futen. Helaas waren de
meesten begin mei al verdwenen en bleef
het slechts bij twee broedpaartjes dodaars.
Ook nu was de lage waterstand in het centrale moerasgebied een belangrijke oorzaak,
waardoor er onvoldoende water en diepte
was voor deze duikvogels. Nog even was het
genieten toen een roodhalsfuut een weekje

kemphaan
(man in overgangskleed)
op bezoek kwam. Hij vertoefde voornamelijk
op de Afgedamde Maas tussen een groepje
‘gewone’ futen.

Voor steltlopers ideale tussenstop
In maart en april had je zo nu en dan het gevoel dat je op Ameland was in plaats van in
Munnikenland. Wat een grote hoeveelheid
steltlopers! De ondergelopen graslanden
waren een ideaal foerageergebied voor
doortrekkende grutto’s, kemphanen, ruiters,
wulpen en pleviertjes. Een vogelparadijs
voor ornithologen. Het determineren van de
vele soorten steltlopers, maar liefst achttien

fuut met jongen
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IJslandse grutto YY-RH

soorten, is een sport op zich. Niet iedereen
lukt het om een witgatje te onderscheiden
van een bosruiter. Veel steltlopers, die op de
trek waren naar Scandinavische landen, kregen in april al hun zomerkleed. Prachtig was
dat waar te nemen bij een groep van twintig
kemphanen, die twee weken op Munnikenland verbleven. Enkele mannetjes met hun
kenmerkende kraag werden steeds zichtbaarder. Genieten was het van enkele Zwarte ruiters, waarvan het verenkleed op Munnikenland veranderde in donkerzwart en hun
poten verkleurden van fraai rood naar zwart,
behalve dan de kniegewrichten.

21.08.17
Vau Saltpans, Tagus Estuary, Setúbal, W Por
05.02.18
Carregado, Tagus Estuary,
Setúbal, W Por
27.03.18
Posbrook Flood, Titchfield Haven, Hampshire,
S Eng
31.03.18
Titchfield Haven, Fareham, Hampshire, S Eng
12.04.18
Chessel Bay, Itchen Estuary, Hampshire, S Eng
19.07.18
Killingholme, Humber
Estuary, Lincolnshire, NE
Eng
21.04.19
Vogalækur, Mýrar, Faxafloi, W Iceland
04.07.19
Titchwell Marsh, Wash
Estuary, Norfolk, E Eng

IJslandse grutto
met kleurringen

18.07.19
Snettisham, Wash estuary,
Norfolk, E Eng
13.09.19
Snettisham, Wash estuary,
Norfolk, E Eng

IJslandse grutto’s
Op enig moment foerageerden er in maart
vijfhonderd grutto’s. Meerdere mannetjes hadden al hun fraaie bruinoranje zomerkleed. Bij goed observeren bleken veel
grutto’s er toch net iets anders uit te zien.
Het bruinoranje was veel feller van kleur en
liep ook verder door op de onderzijde. Dat
zag je ook bij de gemarmerde tekening op
de bovenzijde, die doorliep tot aan de staart.
Dat leken wel andere grutto’s. En dat bleek
ook zo, want het betrof een grote groep van
ongeveer tweehonderd IJslandse grutto’s
(Limosa l. Islandica). Bijzonder, want zover
landinwaarts komen deze steltlopers tijdens
de trek niet. Vanuit West-Afrika vliegen de
grutto’s in maart via Spanje en Portugal naar
ons land voor een tussenstop om vervolgens
in april naar IJsland of de Shetlandeilanden
te vliegen. Een van de Islandica’s had kleurringen aan zijn poten; geringd in Portugal.
Na contact met Gosé Alves, een vogelaar in
Portugal, bleek dit een volwassen grutto die
in augustus 2017 was geringd aan de Taag in

27.03.20
Munnikenland, Loevestein
Brakel, Gelderland, C
Neth
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Portugal nabij Sétubal. Ringnummer: YY-RH.
In bijgaande lijst (zie zijkolom) van gegevens
is te zien waar grutto YY-RH in Engeland en
IJsland is waargenomen in de jaren 2018 en
2019. Onduidelijk is waar de grutto verbleef
gedurende de wintermaanden; in West-Afrika of Portugal?

Witzwarte mannequins
Jaarlijks broeden er enkele paartjes kluten
in deze westpunt van de Bommelerwaard.
Dankzij de vergroting van Munnikenland en
de ingrepen die gedaan zijn om er een moerassig terrein van te maken, werd het gebied
nog aantrekkelijker voor de kluut. Deze sierlijke mannequin in prachtig zwartwit verenkleed was medio maart al present om een
veilig plekje voor een nest op te zoeken.
Uiteindelijk waren het meer dan tien paartjes
die tot broeden kwamen. Twee paartjes vonden hun plek nabij de nevengeul in de Brakelse uiterwaard.
Het was iedere week uitzien of ook dit jaar de
Zuid-Europese kluut zou verschijnen. Helaas,
dit jaar geen steltkluut. Vorig jaar was dat wel
zo en kwam het zelfs tot een broedpoging.
Toen was het stijgende water in mei opeens
een probleem en mislukte het broedsel.
Wellicht is deze steltkluut enkele kilometers
doorgevlogen naar de Zouweboezem, want
daar kwam het wel tot een geslaagd broedsel.
Het is voor de kluten wel goed opletten. Van
boven loert telkens gevaar. Ieder uur vliegt
er wel een roofvogel over, die het gemunt
heeft op alleen gelaten kuikens. De Bruine
kiekendief, die nestelt in de nabijgelegen
boezem van Brakel, komt regelmatig al wiekelend voorbij. De slechtvalk heeft het vooral
op duiven en vliegende steltlopers gemunt.

kluut

De torenvalk bekommert zich niet om de kuikens van de kluut. In het talud van de Wakkere dijk wemelt het van muizen. Andere
roofvogels in het gebied zijn de buizerd en
sperwer en natuurlijk het koppel zeearenden. Een volwassen zeearend met de kenmerkende witte band over zijn staart en een
jonger exemplaar van enkele jaren oud proberen net als de visarend een flinke vis uit de
nevengeul te verschalken. In dit ganzenrijke
gebied hebben de beide zeearenden samen

blauwborst
met de buizerd heel wat jonge Grauwe ganzen verorberd. De boomvalk is dit jaar niet
gesignaleerd. Zijn voedsel bestaat o.a. uit
grote libellen, maar die zijn niet massaal in
Munnikenland aanwezig. Meer kans daarop
is in de boezem van Brakel, waar de valk wel
wordt waargenomen. Oeverzwaluwen, die
veelvuldig in de uiterwaard voorkomen, zijn

voor jagende en pijlsnelle roofvogels zoals
sperwer, boomvalk en slechtvalk natuurlijk
een heerlijk tussendoortje.

Oeverzwaluwen
zijn voor

Over blauwborsten en roodborsttapuiten

jagende en

In ons land broeden een aantal vogels, die
bijzonder kleurrijk zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan de ijsvogel. Het gebied rond
slot Loevestein staat al jaren bekend om de
vele territoria van de blauwborst. Een vogel
die zich wat kleurenpracht betreft goed kan
meten met de ijsvogel. Er zijn zeker vijf territoria geteld en dan zijn de broedparen ten
westen van Loevestein niet meegerekend.
Een ander kleurrijk vogeltje is de roodborsttapuit. De gehele winter waren er twee individuen aanwezig. In totaal hadden vier á vijf
paartjes een territorium en opvallend was dat
deze keurig verdeeld waren over de uiterste
punten van het gebied. Eentje huisde er zelfs
op het parkeerterrein van de campers.
De minder fraaie maar wel zo elegante ‘gewone tapuit’ was dit jaar met twee paartjes
aanwezig. Een andere vogel, die altijd present is op Munnikenland, is de Gekraagde
roodstaart. In het voorjaar leek het aanvankelijk te gaan om wel acht zingende mannetjes,
maar enkelen van hen verkozen toch een ander gebied en waren op doortrek. Het bleef
bij ten minste drie territoria. Een prachtige
vogel is ook de Gele kwikstaart. Weliswaar

pijlsnelle
roofvogels zoals
sperwer,
boomvalk en
slechtvalk
natuurlijk een
heerlijk
tussendoortje.

koereiger in Munnikenland 19 mei 2020
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tiental rietzangers. In de graslanden hebben vele graspiepers gebroed en blij zijn we
met een groot aantal veldleeuweriken: minstens vijftien paar. We hadden ook graag de
Grauwe gors en het paapje willen noteren.
Het hooiland in de Brakelse Benedenwaard,
waar ze tot voor enkele jaren voorkwamen, is
daar zeer geschikt voor. Maar helaas, wellicht
volgend jaar.

Er zijn veel
‘kleine bruine
vogeltjes’ de
zogenamde
kb-veetjes

Oeverzwaluwen
Al lopend door Munnikenland kom je in de
zomermaanden altijd wel zwaluwen tegen.
Het zijn vooral oeverzwaluwen. Deze kleine
bruine snel vliegende zwaluwen nestelen in
steile wanden. In de Brakelse Benedenwaard
zijn meerdere van deze locaties en in totaal

koereiger
geen oranje en blauw in zijn verenkleed,
maar het geel is werkelijk fantastisch. Als je
de ‘Gele kwik’ ziet, dan kan de dag niet meer
stuk. Tijdens iedere wandeling liet de kwik
zich vaak horen of zien. Er waren zeker vijf
territoria en wellicht wel zeven.

Veel KB-veetjes
Niet alle vogels zijn zo fraai gekleurd als de
blauwborst en ijsvogel. Er zijn veel ‘kleine
bruine vogeltjes’ de zogenaamde kb-vee
tjes. In mei en juni komt er allerlei gezang uit
het riet en struikgewas. Mocht je de vogel in
de kijker krijgen dan is het veelal een kbv-tje.
Je moet dan echt de zanggeluiden van al dat
kleine spul kennen om met zekerheid te weten om welke vogel het gaat. Het rietland van
Munnikenland is goed voor vele zangvogels.
Meer dan twintig territoria van de Kleine
karekiet werden genoteerd. Helaas de Grote karekiet niet. Wel één territorium van de
snor. Zijn snorrend geluid was onmiskenbaar.
Dan nog een twintigtal rietgorzen en een

Gele kwikstaart
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dwergmeeuw
Munnikenland
25 april 2020

meeuw en ook het zwart op de kop is anders.
Helemaal duidelijk is het als de vogel boven
het water jaagt; wat een sierlijkheid. Voor
meerdere leden van onze werkgroep was
het hun ‘eerste dwergmeeuw’. Met elkaar
hebben we er lange tijd naar gekeken. De
groep van twintig dwergmeeuwen verbleef
slechts een weekje bij de geul. Ze waren op
doortrek naar hun broedgebied in Finland,
de Baltische staten en Rusland. In dezelfde
periode, april 2020, foerageerden er ook een
dertigtal Zwarte sterns. Net zo gracieus als
de dwergstern. Prachtig! Helaas zochten ze
niet hun oude kolonie op nabij de graansilo’s aan de Van Heemstraweg. Deze locatie
is feitelijk te klein van omvang en te dicht
langs de openbare weg. Wellicht zijn ook
deze Zwarte sterns richting de Zouwe gevlogen, waar wel alle mogelijkheden zijn. Tot
slot noemen we nog het broeden van twee
paartjes visdiefjes.

Indrukwekkend

Uit bovenstaan-

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat
Munnikenland inderdaad een vogelparadijs
is. In de tabel (blz. 26 en27) zijn alle waargenomen vogels vermeld en staat in de laatste
kolom het aantal broedparen. In totaal hebben meer dan tachtig vogelsoorten in 2020
op Munnikenland gebroed. Een respectabel
aantal. Dank aan de eigenaar (SBB) en de beheerders (SBB, VANL De Capreton, Stichting
Ark) van dit gebied. Op dit moment worden
ook in het westelijk deel van Munnikenland
werkzaamheden verricht en komen daar nog
meer geschikte vogelgebieden. Het zou fijn
zijn wanneer het water dat ten gevolge van
een hoge rivierstand Munnikenland inloopt,
kan worden vastgehouden zodat gedurende
langere tijd trekvogels kunnen foerageren.
Dank aan de leden van de vogelwerkgroep
van de Natuurwacht, die vaak voor dag en
dauw uit de veren kwamen om al dit moois
te onderzoeken!

de mag duidelijk
zijn dat
Munnikenland
inderdaad een
vogelparadijs is.

Vogelwerkgroep
Natuurwacht Bommelerwaard

gaat het om vele zwaluwen, die daarin broeden: 150 paar. Het blijven echter kwetsbare
wanden, want bij plotselinge hoge waterstand kan zo maar alles verloren gaan. Nabij
slot Loevestein zien we ook andere soorten
zwaluwen. Het zijn gierzwaluwen, die we ook
tijdens zomeravonden met hun sikkelvormige vleugels door de straten horen gieren. Ze
nestelen bij voorkeur onder oude dakpannen.

Meer soorten meeuwen dan je
denkt
Dat zijn meeuwen! Knap natuurlijk als je
onze witte vogels bij het water zo kunt herkennen, maar het zou een uitdaging moeten
worden om tussen al die witte vogels allerlei
soorten meeuwen te kunnen herkennen. En
dat is beslist niet gemakkelijk. Zo was onze
vogelwerkgroep in de veronderstelling dat
de meeuwen die we zagen in de nevengeul
bij Brakel de alledaagse kapmeeuw was: wit
lijf en zwarte kop. Maar nee, het bleek bij nader inzien een dwergmeeuw.
Uiteraard een stukje kleiner dan de kap-

visdiefjes
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maart

april

mei

juni

juli

soort

aantal
broedparen

1

Aalscholver

x

x

x

x

x

0

2

Bergeend

x

100

x

x

x

7

3

Blauwe kiekendief

x

x

4

Blauwe reiger

x

x

x

x

x

6

5

Boerenzwaluw

x

x

x

x

0

6

Blauwborst

x

x

x

5a6

7

Bontbekplevier

1

1

1

8

Bonte strandloper

2

2

9

Boomkruiper

x

x

10 Bosrietzanger
11 Bosruiter
12 Brandgans

9
800 100

Broedvogels Munnikenland 2020

*

0
*
*

49 Kauw

x

50 Kemphaan
51 Kievit

1

1

100

x

x

x

15 a 20

*

99 Spotvogel

*

100 Sprinkhaanzanger

x

x

x

20 a 25

x

x

x

0

54 Kleine plevier

x

x

x

x

x

6a8

55 Kleine strandloper
56 Kleine zilverreiger

3

*

57 Kluut

x

x

x

5a7

*

58 Kneu

x

x

15 a 20

*

60 Koekkoek

x

x

1

*

61 Koereiger

59 Knobbelzwaan

x
x

1a2

*

x

10 a 15

*

11

x

x

x

9 a 11

*

107 Torenvalk

x

x

x

x

2

*

125 IJsvogel

x

x

x

x

2

*

x

x

x

x

2

*

108 Tuinfluiter

x

x

x

5a7

*

126 Zanglijster

x

x

x

x

2a3

*

2a4

*

127 Zeearend

x

x

x

x

x

0

x

15 a 17

*

128 Zilvermeeuw

x

x

x

x

x

0

111 Vink

x

x

x

x

x

5a7

*

129 Zomertaling

x

x

x

40

x

x

x

2

x

x

x

x

4a6

*

1a2

*

20

x

x

61

0

x

x

x

x

40 a 50

*

x

x

x

x

x

5 a 10

*

x

x

x

x

x

77 Oeverloper

x

12

78 Oeverzwaluw

x
x

x

x

4a5

*

72 Lepelaar

x

x

x

x

15 a 20

*

73 Meerkoet

x

26 Gekr roodstaart

x

x

x

x

3a5

*

74 Merel

27 Gele kwikstaart

x

x

x

x

5a7

*

75 Nonnetje

x

x

x

x

2

*

76 Nijlgans

28 Gaai

x

29 Geoorde fuut

2

30 Gierzwaluw

20

31 Goudplevier

x

40

x

10

32 Grasmus

slot

*

0
x

x

x

x

15 a 20

79 Ooievaar
*

80 Patrijs

33 Graspieper

x

35

x

x

x

10 a 15

*

81 Pimpelmees

34 Grauwe gans

x

500

x

x

x

50 a 75

*

82 Pijlstaart

35 Grauwe klauwier

1

36 Gr. vliegenvanger
37 Groene Specht

x

x

38 Groenling

x

x

2a3

*

84 Purperreiger

x

x

x

2

*

85 Putter

2

*

86 Rietgors

0

*
*
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1

x

x

x

x

x

7 a 10

x

x

x

130 a 150

x

x

x

0

x

x

1a2

*

x

x

3a4

*

x
3

*

x

2a3

*

x

15 a 20

*

x

x

7a9

*

x

x

0

x

x

20

x

x

x

x

x

x

x

87 Rietzanger

x

x
x

x

x

x

4a5

88 Roek

x

x

x

x

x

0

89 Roerdomp

x

42 Grote Zaagbek

x

0

90 Roodborst

x

x

x

x

91 Roodborsttapuit

x

x

x

x

x

5

12

x

x

44 Grutto

370 160

3

0

4

x

x

2

45 Heggemus
46 Holenduif
47 Houtduif
48 Huismus

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

132 Zwartkop

x

*

92 Roodhalsfuut

slot

*

93 Scholekster

10 a 20

*

94 Slechtvalk

5 a 10

*

95 Slobeend

150 400

slot

*

96 Smient

80

1

*

x

2a3

*

x

4a5

*

x

x

8 a 10

*

x

x

x

1

*

x

x

x

1a3

*

1

20

x

x

x

9 a 10

*

totaal broedende soorten 83

0

0

0
0

0

x

x

3

27

*

1?

x

x

3

131 Zwarte stern

*

0

6

7

*

*

0
1

0

41 Gr. Mantelmeeuw

x

2

*

x

40 Gr. bonte Specht

43 Grote zilverreiger

x

6

130 Zwarte ruiter

0

100 80

83 Pontische meeuw

x
x

39 Groenpootruiter

0

50 100

x

114 Waterhoen

0

0

69 krooneend
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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

