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Misschien bent u wel een bewoner van de Spellewaard,
die bij regelmaat een wandelingetje maakt door de natuur van de Kloosterwiel. Of geeft u de voorkeur aan de
schelpenpaden van het park? Jammer eigenlijk, want
in het natuurgebied is zoveel meer te beleven. In het
najaar staan er overal paddenstoelen. In alle soorten
en maten. In het achterste bos staan reuzenbovisten
en op veel stronken vind je tonderzwammen. En als je
goed kijkt dan zie je op sommige stammen van grote
wilgen ook de prachtige zwavelzwam. De zang van vogels moeten we deze maanden missen. Enkel de Cetti’s
zanger, een zeldzame standvogel uit Zuid-Europa, laat
zich horen als er plotseling een wandelaar aankomt.
Binnenkort verschijnen wel de trekvogels, zoals kramsvogels en koperwieken, die zich te goed doen aan de
voedzame meidoornbessen.

waterral

Het jaar van de nachtegalen
Sinds enkele jaren broedt er een paartje nachtegalen op de Kloosterwiel. Soms zelfs twee. Deze zomer
hadden zelfs vier paartjes een territorium. Ongekend.
Nergens in de Bommelerwaard waren zoveel nachtegalen. Die rijkdom komt vooral door de dichte vegetatie
en de aanwezigheid van brandnetels. Laten we met
elkaar dus trots zijn op dit eeuwenoude en bijzondere
natuurgebied in de bebouwde kom van Zaltbommel.
Het is niet alleen de groene long voor omwonenden,
maar ook de verblijfplaats voor veel dieren. Laten we
er zuinig op zijn.

zwavelzwam

Waterhoen of waterral
Als je in alle stilte langs het water loopt van de Kloosterwiel dan hoor je verschillende geluiden van moerasvogels. Vaak is dat het geluid van een waterhoen,
maar je kunt ook het geluid van een waterral horen.
Die geluiden lijken totaal niet op elkaar. Een waterral
schreeuwt als een mager speenvarken. Als je het geluid
hoort moet je maar een tijdje wachten en goed kijken.
Met veel geluk kun je deze schuwe moerasvogel dan
waarnemen.
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We gaan weer aan de slag
Op de eerste zaterdag van de maand november (5
november) start in ons gehele land het knotwilgenseizoen: de landelijke natuurwerkdag. Ook de Natuurwacht start dan en u bent van harte welkom. We
starten om 10.00 uur bij het bruggetje/infobord aan de
straat De Kloosterwiel. De wilgen die aan de oostzijde
staan, parallel aan het schelpenpad van het park, moeten gesnoeid worden. Het is al weer drie jaar geleden
dat dat gebeurd is. De bewoners van de Bloemkeshof
zullen dat wel prettig vinden, want ze krijgen dan weer
een tijdje een fraai uitzicht op de wiel.

naar de overzijde te lopen, want dan had u beslist tot
aan uw liezen in de blubber gezakt. Levensgevaarlijk!
Al jaren brengt de Natuurwacht bij de gemeente deze
situatie onder de aandacht. De Kloosterwiel moet een
keer worden uitgebaggerd. Dat is natuurlijk een kostbare zaak. Maar het moet echt op redelijk kort termijn
gaan gebeuren. Probleem bij het baggeren is dat door
het weghalen van een laag slib de kwel in de wiel zal
toenemen. Die kwel mag niet leiden tot vervelende situaties waarbij zand onder de dijk wordt weggespoeld.
Dat moet worden voorkomen. Goed onderzoek door
het Waterschap is dus belangrijk.
Gele wilgenlaantje

Het eikenlaantje
De Natuurwacht is wat trots op zijn eikenlaantje. We
bedoelen daarmee het laantje dat aan de noordwestzijde langs het weiland loopt naar de Waaldijk. Langs
dit laantje, dat evenwijdig loopt met de Kloosterwiel en
het weiland, staan jonge eiken. Die zijn niet door mensen geplant. De gaai is deze keer de weldoener. Gaaien
verstoppen graag eikels als wintervoorraad. Een aantal
wordt niet teruggevonden en die ontwikkelen zich
dan als fraaie bomen. Zo is een heel rijtje eikenbomen
ontstaan onder het raster van het weiland. De Natuurwacht begeleidt de groei van deze bomen. Dat betekent dat een oude wilg wel eens zou moeten wijken.
Een hoge wilg ontneemt veel licht van de jonge eik, die
dan niet goed kan groeien. Eiken kunnen honderden
jaren oud worden. Een wilg aanzienlijk minder (max. 50
jaar). Wilgen hebben zacht hout en met name takken
van oude wilgen kunnen bij heftige wind afbreken.

Planning werkzaamheden
Zoals vermeld is onze eerste werkdag op zaterdag 5
november. Iedere drie weken gaan onze vrijwilligers
aan de slag. In de Kloosterwiel zijn de data: 26 november, 17 december en 4 maart. De andere zaterdagen is
de groep aan het werk in natuurgebieden van Natuurmonumenten en in de eendenkooi van Hedel. Er wordt
gewerkt van 10.00 uur tot 13.00 uur. Voor materiaal
wordt gezorgd. Zelf zorgen voor werkhandschoenen
en laarzen. Na het snoeien van de wilgen langs de wiel
zullen de wilgen op het zgn. Eiland van de wiel worden
aangepakt. Genoeg werk voor dit jaar in ieder geval.
Kom gerust eens kijken en werk een uurtje mee.

Prachtig magazine
De Natuurwacht brengt twee maal per jaar een fraai
magazine uit met prachtige foto’s en interessante artikelen over de natuur in de Bommelerwaard. Zo leest u
in het oktobernummer alles over de broedvogels van
de Hurnse uiterwaard. Een ander artikel beschrijft de
flora en fauna van een uiterwaard van Alem. In het magazine ook alle info over excursies, lezingen, etc. Voor
slechts 10 euro wordt u lid en krijgt u de magazines
thuis bezorgd. Zie verder: www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Bijna geen afval

tonderzwam

De wiel valt droog
U heeft het vast gezien. In de afgelopen droge periode
(juli/augustus) is een groot deel van de Kloosterwiel
droog gevallen. Hopelijk heeft u niet geprobeerd om

We danken de vele wandelaars voor het keurig schoon
houden van de paden in de Kloosterwiel. Je ziet nauwelijks zwerfafval. Ook de hondeneigenaars ruimen
over het algemeen de uitwerpselen goed op. Natuurlijk
doet niet iedereen dat, maar we zijn best tevreden. Fijn
ook dat de scouting op goede wijze van het achterste
bos gebruikt maakt. In dat essenbos is enige onrust
niet erg. Dat geldt niet voor de overige delen, want
daar broeden tal van vogels en houden zich ook andere
dieren schuil. Ondanks de drukte vinden redelijk veel
vogels een veilige nestplaats in de dichte begroeiing.
Dank ook aan de vrijwilligers van zangkoor Eljakim, die
eenmaal per maand het zwerfafval in de Kloosterwiel,
de uiterwaard en langs de Waaldijk ophalen. Super.

Steun ons werk en word voor één tientje lid
Veel bewoners van de Spellewaard zijn al lid van de Natuurwacht. Zij steunen op deze wijze het werk van Natuurwacht en tonen zo hun dankbaarheid aan de vrijwilligers voor het vele werk dat ieder jaar wordt gedaan. Leden ontvangen twee keer per jaar ons prachtige magazine met deze keer een special over de Hurnse uiterwaard.
Meld je aan bij: info@natuurwachtbommelerwaard.nl
Voor meer info: www.natuurwachtbommelerwaard.nl

