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Regenwulp (l)
(Numenius phaeopus)

Wulp (r)
(Numenius arquata)

Foto’s Andreas Trepte - 
Eigen werk, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikime-
dia.org

Smoesje

Zoals ik eerder schreef heb ik jaren voor de klas gestaan en ja, daar maak je wel eens een fout-
je. Zo gauw een leerling dat ontdekt, is het steevaste smoesje ‘Dat deed ik expres om te kijken 
of jullie wel opletten’. U weet wel, zo’n smoesje dat niemand gelooft…
In het vorige nummer van ons magazine is aandacht besteed aan de wulp. Dat was de reden 
om er een af te beelden op de voorkant, een prachtige foto en om te kijken of we oplettende 
leden hebben plaatsten we een regenwulp. U weet wel… Hoe dan ook, Niels Daan merkte het 
op en mailde. Sorry Niels, geen prijs, wel eeuwige roem!
De verschillen tussen de wulp en de regenwulp zitten hem vooral in de koptekening en de iets 
kortere snavel van de regenwulp. De regenwulp is sowieso iets kleiner, maar dat zijn vooral 
verschillen die opvallen als je ze naast elkaar ziet.

Verder wil ik u er graag op wijzen dat we een jubileumjaar hebben: vijfenveertig jaar! We vie-
ren dat op gepaste wijze. Hoe we dat doen leest u op bladzijde 17.

De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op 30 maart a.s. in de Grote Aak en behalve 
de jaarlijks te behandelen zaken is er de lezing die dit jaar verzorgd wordt door onze werk-
groep Kleine marters. Deze werkgroep heeft in de 14 maanden dat ze nu bestaat, al heel veel 
bijzonderheden ontdekt binnen de Bommlerwaard! Van harte aanbevolen dus!

Harry Kolman (vz)

U weet wel, zo’n 

smoesje dat 

niemand 

gelooft…
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Jaar van de Wilde eend

Gekleurde herinneringen en  
harde feiten

De Wilde eend (Anas platyrhynchos) is voor 
iedereen die maar een klein beetje in na-
tuur geïnteresseerd is zeer waarschijnlijk 
de bekendste watervogel. Voor mijzelf is 
de Wilde eend het begin van mijn ‘carriè-
re’ als vogelaar geweest. Reeds op mijn ze-
vende reed ik samen met mijn vriendje op 
onze fietsjes langs de sloten in onze buurt 
om jonge eendjes te tellen. Eén keer za-
gen we een moedereend met twintig jon-
gen. Daarvan raakten we zo enthousiast dat 
we de weg uit het oog verloren en dat mijn 
vriendje van een brug af het water in reed. 
Gelukkig zonder nare gevolgen en onze 
vriendschap, ook in het vogelen, duurt nog 
steeds voort. Dat we in die tijd geen verschil 
maakten tussen de wilde eend, de tamme 
eend (in ons geval witte eenden) en de soe-
peend maakte ons plezier er niet minder om. 

Ook zochten we graag naar eendennesten, 
die we dan ook regelmatig vonden. Pas la-
ter snapten we dat een onbebroed nest niet 
verlaten was, maar nog niet af. Eenden leg-
gen iedere dag een ei en dekken daarna het 
nest weer af. Pas wanneer alle eieren zijn ge-
legd begint het vrouwtje met broeden. Op 
die manier komen alle jongen op dezelfde 
dag uit, waarna het hele gezin van het nest 
vertrekt en er niet meer terug keert. Nest-
vlieders noemen we dat. De jongen gaan na 
het verlaten van het nest onder toeziend oog 

van de moeder tussen riet en over de water-
kant hangend lang gras, op zoek naar insec-
ten. Voor mij blijft dat, in beeld en geluid, 
een fascinerend tafereel. Een rustig kwaken-
de moedereend die haar zachtjes piepende 
kuikens, ook wel pullen genoemd, bij elkaar 
probeert te houden.

Na dit romantische beeld komen we dan 
toch op de reden waarom de Wilde eend 
vogel van het jaar is geworden. Sinds 1990 
is het aantal broedparen met ongeveer 30 
procent afgenomen. Vooral in de noordwes-
telijke helft van Nederland is de teruggang 

Wilde eend  
(Anas platyrhynchos) 
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substantieel. Alleen in stedelijk gebied lijkt 
de afname de laatste 10 jaar een halt te zijn 
toegeroepen. Naar schatting kende ons land 
in 2015 zo’n 200.000 à 300.000 broedparen. 
In de ons omringende landen is die afname 
niet waargenomen en in heel Europa lijkt 
er zelfs een lichte toename van het aantal 
broedparen te zijn. 
Helaas is er ook in het aantal overwinterende 
wilde eenden een dalende trend te bespeu-
ren. Dit is mogelijk te wijten aan de minder 
strenge winters in noordelijk Europa, waar-
door de broedvogels uit die gebieden min-
der ver naar het zuiden afzakken om te over-
winteren. Rond 2015 is de winterpopulatie 
in Nederland geschat op 600.000 à 800.000 
exemplaren. 
Eerder onderzoek heeft laten zien dat de af-
name van het aantal broedparen niet komt 
door verminderd nestsucces (uitkomen van 
de eieren). In de overlevingskansen van vol-
groeide dieren is zelfs een positieve lijn te 
ontdekken, mede door een verminderde 
jachtdruk. Een afgenomen overlevingskans 
van kuikens en de levensfase die daarop 
volgt lijkt dus de meest logische reden voor 
de afname van het aantal broedparen in Ne-
derland. Mogelijke oorzaken hiervan zouden 
voedselgebrek en toegenomen predatie 
kunnen zijn. Het aantal insecten in Neder-

land loopt hard achteruit, terwijl het aantal 
jagers, zoals reiger, ooievaar, buizerd en 
snoek, lijkt toe te nemen.

Om een beter beeld te krijgen van de achter-
uitgang van de Wilde eend wil Sovon twee 
tellingen uitvoeren, zodat daarmee een de-
gelijk populatiemodel kan worden opgezet. 
De eerste telling is de kuikenstudie waarbij 
de ‘gezinnetjes’ door een teller worden ge-
volgd, en het aantal kuikens steeds wordt 
geteld. De tweede telling gaat om de man/
vrouwverhouding in groepen eenden. In ons 
land lijkt het erop dat er meer mannetjes dan 
vrouwtjes zijn. Om hierover meer zekerheid 
te krijgen, moet in groepen wilde eenden 
het aantal mannetjes en vrouwtjes geteld 
worden. Wanneer je aan één van deze tel-
lingen wil deelnemen kun je meer informatie 
vinden op: www.sovon.nl/nl/content/jaar-
van-de-wilde-eend.

Erwin v.d. Speld

Bronvermelding: Website Sovon, Vogelatlas 
van Nederland, Sovon onderzoek Rap_2015/65, 
Website Vogelbescherming Nederland. 

In de ons 

omringende 

landen is die 

afname niet 

waargenomen

Wilde eend  
(Anas platyrhynchos) 

foto: Dirk Muller
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Inventarisatie Munnikenland

Drieënhalf jaar geleden, juni 2016, werd het 
vergrote Munnikenland bij Brakel en Slot 
Loevestein officieel opgeleverd. De oude 
winterdijk is een flink stuk verlegd en heet nu 
de Wakkere dijk. Het nieuwe Munnikenland 
bestaat nu uit een samenhangend natuur-
gebied van 500 ha. Dat betekent meer wa-
terberging, waardoor er bij hoogwater een 
extra capaciteit is van 11 cm. Maar het bete-
kent ook een aanzienlijke vergroting van de 
oppervlakte aan natuur. Vrijwilligers van de 
Natuurwacht Bommelerwaard hebben dit 
winterseizoen een groot deel van het Munni-
kenland geïnventariseerd op de aanwezig-
heid van vogels. De resultaten zijn bijzonder. 
Allerlei wintergasten, waaronder veel soor-
ten eenden en ganzen, weten het prachtige 
buitendijkse gebied te vinden. Ook allerlei 
roofvogels werden waargenomen, waaron-
der kiekendieven en ook de zeldzame zee-
arend. In totaal werden meer dan negentig 
soorten vogels gespot!

Pijlstaarten, brilduikers en non-
netjes

In de oude tichelgaten bij slot Loevestein, 
maar vooral ook in het nieuwe moerasge-
bied westelijk van de Wakkere dijk kun je vele 

soorten eenden waarnemen. Slobeenden, 
wintertalingen en smienten zijn geen ver-
rassingen meer, maar de grote aantallen zijn 
verbazingwekkend. Zo werden in januari 2020 
meer dan tweehonderd slobeenden geteld. 
Tussen de slobeenden zie je ook de berg- 
eenden. Deze fraaie witbruine gansachtige 
eend foerageert het liefste in de nevengeul. 

Het maximale aantal van vijftig stuks werd 
geteld. We zijn benieuwd hoeveel paartjes 
er uiteindelijk in het gebied blijven broeden. 
De pijlstaart geeft de voorkeur aan ondiepe 
plassen, zodat hij net als onze Wilde eend 
al grondelend zijn voedsel kan bemachtigen. 
Veelal zie je enkele paartjes, maar in het on-
diepe moerasdeel werden op één morgen 
in januari twintig paartjes geteld. De Grote 
zaagbek geeft ook de voorkeur aan de ne-
vengeul, maar het kleine broertje, het non-
netje, zie je net als de andere duikeenden, 
de tafeleenden en kuifeenden, in de diepere 
tichelgaten nabij Slot Loevestein. Het is altijd 
kicken als je na lang zoeken een brilduiker 
kunt waarnemen. Deze Scandinavische win-

Munnikenland: 

een schitterend 

natuurgebied

Smient

Zeearend (l)
(Haliaeetus albicilla)

Bergeend
(Tadorna tadorna)
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tergasten komen in kleine aantallen voor in 
de nevengeul. Eind januari werden zes bril-
duikers waargenomen in de nevengeul: twee 
mannetjes en vier vrouwtjes.

Ganzen, zilverreigers en zwanen
Waar je ook loopt in Munnikenland; overal 
zie of hoor je wel ganzen. Het zijn vooral de 
luidruchtige Grauwe ganzen die opvallen. 
Het is lastig om precies te weten om hoe-
veel ganzen het gaat, omdat ze in het ge-
hele gebied verspreid voorkomen en zich bij 
regelmaat verplaatsen. Het zijn er tenminste 
duizend. Wintergasten als brandgans en kol-
gans zijn ook present. Zij geven de voorkeur 
aan de Brakelse benedenwaarden, waar ze 
met honderden foerageren. De Grote Cana-
dese gans is een standvogel. Jaarlijks wor-
den dat er steeds meer. Er zijn er 150 geteld. 
Opvallend zijn de grote witte vogels. Vaak 
zijn het knobbelzwanen, maar zo af en toe 
wordt ook een Kleine zwaan gesignaleerd. In 
november 2019 zijn blijkbaar (volgens www.

waarneming.nl) vier sneeuwganzen waar-
genomen en gefotografeerd. In het gehele 
gebied foerageren dagelijks vijf Grote zil-
verreigers. Het schijnt dat meerdere Grote 
zilverreigers uit de komgronden ’s avonds in 
Munnikenland komen overnachten. Er zijn 
groepen van vijftien reigers gesignaleerd. 
Het aantal Grote zilverreigers in de westelij-
ke Bommelerwaard wordt geschat op vijftig.

Slechtvalken, zeearenden en kie-
kendieven.

Voor veel roofvogels is het nieuwe Munniken-
land een ideaal jachtgebied. De graslanden 
zitten vol muizengaten en voor de grotere 
roofvogels is het niet lastig een meerkoet of 
eend te pakken. 
Met wat geluk kun je op een winterse dag 
acht soorten roofvogels spotten: sperwer, 
havik, slechtvalk, buizerd, torenvalk, Bruine 
kiekendief, Blauwe kiekendief en de zeea-
rend. De slechtvalk huist op de hoge graan-
silo (buiten het gebied) en heeft daar in een 
speciale nestkast, in 2019 met succes ge-
broed. De Blauwe kiekendief is een jaarlijkse 
verschijning. Dit seizoen was het enkel een 
vrouwtje dat zich liet zien.  Bijzonder was de 
waarneming van de Bruine kiekendief, want 
doorgaans trekken die in de wintermaanden 
naar het warme zuiden. De sperwer is een 
vaste gast, maar de havik komt waarschijn-
lijk van elders. Al enkele maanden verblijven 
er twee zeearenden in Munnikenland. Het 
betreft een volwassen exemplaar en een ju-
veniel. Wanneer ze boven het moerasgebied 
jagen, raakt alles in rep en roer en vliegen 
honderden eenden en ganzen in paniek het 
riet uit.
Het gaat goed met de zeearend in ons land. 
Er broeden thans meer dan tien paartjes in 

Grote zilverreiger
(Ardea alba)

Nonnetje (m)
(Mergellus albellus)

Zeearenden
(Haliaeetus albicilla)
in Munnikenland
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ons land. Vier paartjes broeden in de Bies-
bosch en nog eens vier in de Oostvaarders-
plassen en het Veluwemeer.  Jonge vogels 
gaan zwerven als ze het nest verlaten heb-
ben. We zijn benieuwd of onze twee zee-
arenden in Munnikenland blijven. Het ju-
veniel, herkenbaar aan de wat donkere haak-
snavel en het ontbreken van de witte band 
op de staart, is nog niet geslachtsrijp. Tot 
broeden zal het nog wel niet komen, maar 
hopelijk gaat dat in de nabije toekomst ge-
beuren. We blijven ze volgen.

Kleine zangvogels
In de wintermaanden worden er zo af en 
toe groepen zangvogels gesignaleerd. Vaak 
is het een gemengde groep van ruim hon-
derd vogels, die bestaat uit putters, vinken 
en groenlingen. In de elzen foerageren de 
sijsjes samen met putters en soms kneuen. 
Ondanks ijverig zoeken zijn er geen kepen of 
goudvinken waargenomen. In het open veld 
zijn altijd wel graspiepers en veldleeuweri-
ken aanwezig. Door andere vogelaars zijn 
een vijftal waterpiepers gehoord en gezien. 
Bijzonder was de waarneming van de rood-
borsttapuit. Blijkbaar vertrekken niet allen 
naar het zuiden, maar overwinteren er enke-
len hier. Het kunnen ook wintergasten zijn uit 
Oost-Europa.  

Negentig vogelsoorten
In de wintermaanden is het Munnikenland 
door onze groep van zeven vrijwilligers re-
gelmatig bezocht. Meerdere malen is men 
ook alleen op pad gegaan. Dit heeft geleid 
tot een lijst van 91 soorten vogels, die van 
oktober 2019 tot februari 2020 in het Munni-
kenland gedurende korte of langere tijd zijn 
waargenomen. De cursief gedrukte namen in 
de tabel van vogels zijn niet door onze groep 
waargenomen, maar zijn overgenomen van 
derden via www.waarneming.nl. Eind januari 
werden vermoedelijk twee raven gezien en 
gehoord. We zijn er niet helemaal van over-
tuigd; dat wordt dus goed opletten de ko-
mende maanden.
Duidelijk is dat het Munnikenland een bij-
zonder natuurgebied is. De Natuurwacht 
zal met zijn waarnemingen doorgaan en het 
gebied ook in de maanden maart t/m sep-
tember bezoeken. We zijn benieuwd wel-
ke zomergasten in het Munnikenland gaan 
broeden. Behalve broedvogels zullen ook 
vlinders en libellen geïnventariseerd worden. 
Zal de steltkluut weer gaan broeden? Wordt 
de vuurlibel en de Zuidelijke keizerlibel weer 
gesignaleerd? Spannend! We verheugen 
ons op een boeiend jaar. In ons magazine 
van najaar 2020 kunt u het straks allemaal le-
zen.

Namens de vogelwerkgroep,
Ton van Balken Koniks

(Equus caballus)

Duidelijk is dat 

het Munniken-

land een 

bijzonder 

natuurgebied 

is.



Soort Aantal

1 Aalscholver 20

2 Baardman 6

3 Bergeend 50

4 Blauwe reiger 8

5 Blauwe kiekendief 2

6 Boerenzwaluw 20

7 Bonte Strandloper 4

8 Boomkruiper 2

9 Brandgans 700

10 Brilduikers 6

11 Bruine kiekendief 1

12 Buizerd 4

13 Canadese gans 150

14 Cetti’s zanger 1

15 Dodaars 2

16 Ekster 5

17 Fazant 8

18 Fuut 4

19 Gaai 1

20 Groene specht 1

21 Graspieper 4

22 Grauwe gans 1000

23 Gr bonte specht 2

24 Groenling 60

25 Gr. Gele kwikstaart 1

26 Gr. Mantelmeeuw 2

27 Gr. Zilverreiger 10

28 Gr. Zaagbek 2

29 Havik 1

30 Holenduif 10

31 Houtduif 20

32 Kauw 3

33 Kievit 1500

34 Kleine  Mantelmeeuw 10

35 Kleine zilverreiger 1

36 Kleine zwaan 1

37 Kneu 120

38 Knobbelzwaan 18

39 Kokmeeuw 600

40 Kolgans 1000

41 Koolmees 4

42 Koperwiek 20

43 Kraai 10

44 Krakeend 220

45 Kramsvogel 100

46 Kuifeend 200

47 Matkop 1

48 Meerkoet 550

49 Merel 2

50 Nonnetje 6

51 Nijlgans 6

52 Oeverloper 1

53 Paapje 1

54 Pijlstaart 42

55 Pimpelmees 3

56 Putter 50

57 Raaf 2 ?

58 Ransuil 1

59 Rietgors 2

60 Roek 1

61 Roerdomp 1

62 Roodborst 3

63 Roodborsttapuit 2

64 Ruigpootbuizerd 1

65 Scholekster 8

66 Slechtvalk 2

67 Slobeend 200

68 Smient 250

69 Sneeuwgans 4

70 Sperwer 1

71 Spreeuw 200

72 Staartmees 10

73 Stormmeeuw 1

74 Sijs 10

75 Tafeleend 40

76 Toendrarietgans 2

77 Torenvalk 4

78 Veldleeuwerik 6

79 Velduil 1

80 Vink 30

81 Waterhoen 2

82 Waterral 1

83 Watersnip 4

84 Wilde eend 226

85 Winterkoning 1

86 Wintertaling 120

87 Witgat 1

88 Wulp 300

89 IJsvogel 1

90 Zeearend 2

91 Zilvermeeuw 5
    
 

Inventarisatie Munnikenland 2019/2020

Slechtvalk
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Zaltbommel neemt biodiversiteit serieus

De Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland heeft in november 2018 een 
subsidieregeling vastgesteld waarin ze ge-
meenten de mogelijkheid bieden om de 
biodiversiteit in  de gemeente te vergroten 
en te versterken. De gemeente Zaltbommel 
heeft de handschoen opgepakt en is bezig 
met een aanvraag om met de biodiversiteit 
serieus aan de slag te gaan.

Vergroten biodiversiteit
Ook in de gemeente Zaltbommel is de bio-
diversiteit afgenomen. Het aantal soorten 
vlinders, libellen, wilde bijen, vogels en plan-
ten neemt jaarlijks af. Gelukkig is de soor-
tenrijkdom van flora en fauna in het rivieren-
gebied nog redelijk goed. Met name in de 
uiterwaarden mogen we ons gelukkig prijzen 
met een rijke natuur. Maar als we die rijkdom 
willen behouden dan moeten we er met el-
kaar de schouders onder zetten. Elders in dit 
magazine wordt uitvoerig geschreven over 
het natuurgebied het Munnikenland. Nog 
niet zo lang geleden (2016) is dit buitendijks 

gebied aanzienlijk vergroot tot ruim 500 hec-
tare en daarmee is een flinke stap gezet in 
het vergroten en versterken van de biodiver-
siteit in de westelijke Bommelerwaard. Maar 
het gaat ook om kleine landschapselemen-
ten en het verbeteren van de biodiversiteit in 
de vele kilometers berm langs onze wegen. 
Er liggen nog volop mogelijkheden.

Biodiversiteitsplan
Om in aanmerking te komen voor subsidie 
dient de gemeente een goed plan te ma-
ken. De gemeente zal zelf op de jaarlijkse 
begroting een bedrag moeten opnemen om 
het plan te kunnen uitvoeren. De provincie 
subsidieert maximaal 50 % van de kosten. 
Inmiddels is duidelijk dat Zaltbommel  ca. 
110.000 euro beschikbaar wil stellen voor 
de komende vier jaar. Wanneer de provin-
cie het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit  
goedkeurt dan is er dus een totaal bedrag 
van 220.000 euro. Een flink bedrag, waar veel 
goede dingen mee gedaan kunnen worden.

Tipje van de sluier
De samenwerking tussen de gemeente Zalt-
bommel en de Natuurwacht op het gebied 
van Natuur en Landschap is bijzonder goed. 
Wij worden betrokken bij veel plannen die 
de groene ruimte van de gemeente aangaan 
en er is een halfjaarlijks overleg in een Plat-
form Natuur en Landschap waarin we met 
alle gebiedspartijen onze activiteiten en pro-
jecten met elkaar afstemmen . 

De gemeente 

Zaltbommel 

heeft de 

handschoen 

opgepakt

Vrijwilligers Natuurwacht 
aan de slag met houtwal 
op Voorne nabij Heere-
waarden (l)
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Zo zijn de verschillende ideeën om tot een 
grotere biodiversiteit te komen met elkaar 
besproken. 
Enkelen daarvan zijn:

- De aanleg van akkerranden t.b.v. patrijzen
- Cursus ecologisch groenbeheer voor  
  grondeigenaren en vrijwilligers van natuur-  
  verenigingen
- Realisatie van ecologisch beheer op de  
  gemeentelijke bermen
- Realisatie van klompenpaden
- Aanplant van hoogstamfruitbomen
- Aanleg en beheer van kleine landschap 
  selementen op particuliere percelen
- Versterken van het groene vrijwilligersnet- 
   werk

Betrokkenheid inwoners
Het vergroten van de biodiversiteit in het 
buitengebied en ook in de bebouwde kom 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van gemeente en inwoners. Om draagvlak 

voor de plannen te krijgen en om ook ruim-
te te geven aan groene initiatieven van haar 
inwoners worden er op korte termijn bijeen-
komsten georganiseerd. De Natuurwacht 
en VANL De Capreton zullen zeker hun me-
dewerking gaan verlenen aan delen van het 
biodiversiteitsplan. Met elkaar wonen we in 
een prachtig gebied. Het is een goede zaak 
de rijkdom aan flora en fauna te behouden 
en te versterken. Er is nog veel winst te be-
halen.

Het is een 

goede zaak de 

rijkdom aan 

flora en fauna te 

behouden en te 

versterken

Voorbeeld van bloemrij-
ke akkerranden

perenbloesem
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Algemene Ledenvergadering 30 maart 2020
Maandag 30 maart vindt onze jaarlijkse algemene leden-
vergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden de 
activiteiten van 2019 uitgelicht, wordt u bijgepraat over 
onze financiële situatie, en worden de plannen voor 2020 
aan u voorgelegd. Aftredend en herkiesbaar zijn Harry Kol-
man (voorzitter) en Dirk Muller (algemeen bestuurslid). 
Na de vergadering zal de werkgroep Kleine Marters een 
presentatie geven. Deze werkgroep heeft in 2019 een vlie-
gende start gemaakt en vele bijzondere diersoorten op de 
foto gezet via wildcamera’s. In deze lezing een overzicht!  
U bent van harte uitgenodigd de vergadering en lezing bij 
te wonen.
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in  
De Grote Aak in Zaltbommel, Van Oldenbarneveldtstraat 2, 
van 19:30 tot 20:15u. 
Na de pauze volgt de lezing (20:30 – 22:15u).

Helemaal verdiend!
Gerard Roeling is een van de vrijwilligers bij de weide-
vogelbescherming in de Bommelerwaard. Al vele jaren 
zoekt en beschermt hij de nesten van de weidevogels in 
de Bommelerwaard. Dit alles in samenwerking met de 
weidevogelgroep van de Capreton. Deze groep van vrij-
willigers hadden Gerard voorgedragen voor de prijs van 
‘Boerenland-vrijwilliger 2020’ van Gelderland. Een groot 
feest, want Gerard Roeling kreeg op zaterdag 15 februari 
op de jaarlijkse weidevogelbeschermingsdag de prijs uit-
gedeeld door de directeur van Stichting Landschapsbe-
heer Gelderland, Arjan Vriend. 
De prijs bestaat uit 
een prachtige gla-
zen kievit en uiter-
aard een oorkonde.  
De Natuurwacht felici-
teert Gerard van harte 
met deze fraaie prijs.  
Gerard en zijn vrouw 
Marion zijn ook vrijwilli-
ger bij de Natuurwacht 
en zij zijn vaak present 
bij onze werkdagen. 

Nogmaals proficiat, 
Gerard. 
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Big Day Bommelerwaard 2020
De eerste editie van de Big Day was afgelopen jaar meer 
dan geslaagd. Daarom organiseren we dit jaar weer een 
Big Day, dit keer in de gemeente Maasdriel. Een Big Day 
is een vogelwedstrijd waarin teams binnen 24 uur zoveel 
mogelijk vogelsoorten proberen te vinden binnen een 
bepaald gebied. Het is een wedstrijd met een echte prijs 
(de Bommelerwoerd-trofee!), maar plezier in vogels kijken 
staat voorop. Met je team ga je op zoek naar zoveel moge-
lijk vogelsoorten binnen de gemeentegrenzen van Maas-
driel. Het team mag zich niet verspreiden en blijft bij elkaar: 
wel zo gezellig. Hoe lang je wilt tellen, mag je met je team 
zelf bepalen: de volle 24 uur, of slechts een paar uurtjes, 
het gaat om de lol. We starten vrijdag 15 mei om 19.00 en 
eindigen op zaterdag 16 mei om 19.00. 
Na de wedstrijd wordt er gezamenlijk gegeten en wordt de 
einduitslag bekend gemaakt. Zin om mee te doen? Geef 
je dan op met je team (2-5 personen) bij Cassandra van 
Altena via info@natuurwachtbommelerwaard.nl. Er wordt 
een eigen bijdrage van €5,- per persoon gevraagd voor het 
avondeten.

Rabo ClubSupport
Tijdens de Rabo ClubSupport actie in september 2019 kon-
den leden van de bank stemmen op hun favoriete vereni-
ging, en zo zorgen dat deze een financiële bijdrage van 
de bank ontvingen. De Natuurwacht heeft hierdoor €606,- 
mogen ontvangen. Heel hartelijk dank aan alle stemmers! 

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

Beersteeg-West. Dit gebiedje in Zaltbommel wordt op-
nieuw ontwikkeld. De plannen zijn nu om ‘kleine huizen’ te 
plaatsen. De Natuurwacht praat mee over een groene ont-
wikkeling van de ruimte en natuurvriendelijke woningen. 

Verontdieping Esmeer. Er zijn plannen om het Esmeer 
in de Neswaarden te verontdiepen om de natuur- en re-
creatiewaarden te verhogen. De Natuurwacht zit in de 
klankbordgroep van dit project. N.a.v. een uitzending 
van Zembla over de mogelijke risico’s van het storten van 
bagger in plassen, is een second opinion gevraagd. N.a.v. 
het hieruit voortgekomen rapport wordt een ecologisch 
onderzoek ingesteld naar de huidige natuurwaarden. 

Ecologisch bermbeheer. De gemeente Zaltbommel 
wil in 2020 een groot aantal gemeentelijke bermen eco-
logisch gaan beheren, d.w.z. het maaisel afvoeren en 
mogelijk gefaseerd maaien. De Natuurwacht denkt 
mee en zal de uitwerkingen van het beleid volgen.  

Energietransitie. De gemeentes Zaltbommel en Maas-
driel staan voor een opgave van  49% CO2 reductie (t.o.v. 
1990) in 2030. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor 
het landschap. De Natuurwacht praat mee in bijeen-
komsten van het Nationaal Programma RES (Regiona-
le Energiestrategie), zowel in Zaltbommel als Maasdriel. 

Verbreding A2. Het lijkt er sterk op dat de A2 verbreed 
gaat worden. In 2019 was een eerste (vroege) bijeenkomst 
over de plannen. De Natuurwacht blijft het project in de 
gaten houden, en zal waar mogelijk pleiten voor verbindin-
gen tussen het oosten en westen van de A2 voor flora en 
fauna.

In Memoriam Joop Wijkhuisen

Op zaterdag 8 februari is ons erelid Joop Wijkhuisen op 77 jarige leeftijd 
overleden. Joop was ruim 40 jaar actief betrokken bij de Natuurwacht 
Bommelerwaard. Vanaf de oprichting van de Natuurwacht in 1975 deed 
Joop mee aan de knotwilgacties. Joop had grote belangstelling voor de 
natuur en genoot vooral van de vogels in zijn omgeving. Die liefde voor 
de natuur heeft hij overgebracht op zijn kinderen en ook op zijn kleinkin-
deren. Als geen ander was Joop een specialist in het vakkundig afzagen 
van forse wilgen. Vakbekwaam, veilig en in alle rust liet hij de zware tak-
ken vallen waar hij wilde. Moeilijke bomen werden dan ook altijd ‘be-
waard’ voor Joop. Dan wist je zeker dat het goed en veilig gebeurde. 
Dit vakmanschap heeft hij overgedragen aan zijn zoon Hans. Het was 
een genoegen om te zien hoe vader en zoon samenwerkten en elkaar 
haarfijn aanvoelden.  De laatste jaren belemmerde zijn gezondheid om 
aan de knotacties actief mee te doen. Maar de gezelligheid van het werk 
en de gesprekken met de vrijwilligers wilde hij niet missen en Joop kwam 
dan ook bij regelmaat bij het werk kijken. Hij werd met open armen ont-
vangen en was een graag geziene vrijwilliger. De Natuurwacht is Joop 
dankbaar voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor de natuur in de Bom-
melerwaard heeft gedaan. Voor al dat werk werd hij in 2018 geëerd met 
het erelidmaatschap van de vereniging Natuurwacht Bommelerwaard. 
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Activiteitenagenda maart 2020 – september 2020
Datum Soort activiteit Thema Informatie

Za 7-3 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkdag Kloosterwiel 10.00-15.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 14-3 Openbare excursie Vogelgeluiden in Hurnse Uiterwaard
De eerste zangvogels uit het zuiden zijn gearri-
veerd o.a. blauwborst, rietgors, Kleine karekiet. 
Wellicht horen we de roerdomp.

7.00-9.30
Startpunt: Ingang fietscrossbaan op 
de Waaldijk nabij uitkijktoren
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 15-3 Werkgroep vogels en 
planten

Wandeling Loevestein Contactpersoon: Dirk Muller

Za 21-3 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Ma 30-3 Algemene Ledenvergade-
ring

Algemene Ledenvergadering NWB
Leden zijn van harte uitgenodigd om de jaarlijk-
se ledenvergadering bij te wonen. Aansluitend 
geeft de werkgroep Kleine Marters een presen-
tatie over hun activiteiten.

19.30-22.00u, De Grote Aak, Johan 
van Oldenbarneveldtstraat 2, Zalt-
bommel
Contactpersoon: Cassandra van Al-
tena

Zo 5-4 Werkgroep Vogels en 
planten

Wandeling Slingerbos Rossum Contactpersoon: Dirk Muller

Za 11-4 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkdag Eendenkooi Hedel 10.00-15.00, Achterdijk 49 in Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 18-4 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 2-5 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 3-5 Werkgroep Vogels en 
Planten

Wandeling Bato’s erf Contactpersoon: Dirk Muller

Vrij 15 en  
za 16 mei

Big Day Maasdriel Big Day Maasdriel
Vogelspotwedstrijd waarin teams proberen zo-
veel mogelijk vogelsoorten te spotten binnen 24 
uur in de gemeente Zaltbommel. Een wedstrijd 
waarin gezelligheid en plezier in vogels kijken 
voorop staan. Na de wedstrijd volgt gezamenlijk 
eten en wedstrijduitslag.  Teams strijden om een 
trofee: de enige echte Bommelerwoerd!

Start: vrijdag 15 mei, 19.00 (locatie 
volgt)
Eind: zaterdag 16 mei, 19.00
Eigen bijdrage: €5,- p.p.
Teams (2-5 pers.) melden zich aan bij 
Cassandra van Altena vóór 8 mei.

Zo 24-5-
2020

Openbare excursie Vlinders en libellen in de Lieskampen
Op zoek naar vlinders en libellen in het waterrij-
ke gebied van de Lieskampen. Uiteraard is er bij 
warm en zonnig weer meer kans op vele vlinders 
en libellen, maar omdat de Lieskampen een gro-
te verscheidenheid heeft aan natuur gaat deze 
excursie sowieso door.

Start: 13.00, parkeerplaats bij de 
Lieskampen (Donkerkade, Gameren)
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

Za 30-5 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 6-6 Biodiversiteitsdag Biodiversiteitsdag Gamerensche Waarden
Tijdens deze dag zullen de werkgroepen van de 
Natuurwacht een dag lang zoveel mogelijk soor-
ten proberen waar te nemen. Kom gerust een 
kijkje nemen en spreek onze leden aan.

Details over exacte verzamelpunten 
en inlooptijden worden nog bekend 
gemaakt, houd onze website in de 
gaten.
Contactpersoon: Dirk Muller

Wo 17-6 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 21-6 Werkgroep Vogels en 
planten

Kil van Hurwenen Contactpersoon: Dirk Muller
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Za 4-7 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 11-7 Openbare excursie Vogels, vlinders en libellen in Munnikenland
We gaan op zoek naar de vuurlibel en de Zuidelij-
ke keizerlibel. Wellicht zien we de rivierrombout

13.30-16.00
Startpunt: parkeerplaats Slot Loe-
vestein
Contactpersoon: Ton van Balken

Wo 15-7 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 1-8 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Wo 19-8 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Vrij 28-8 Openbare excursie Nachtvlindernacht in de Kloosterwiel
In het donker van de nacht worden de nachtvlin-
ders met stroop en lampen verleid om zich op 
witte lakens en bomen te laten bewonderen.
Let op: voor het vinden en zien van nachtvlinders 
zijn de weersomstandigheden belangrijk. Bij re-
gen wordt de excursie verzet. Hou website, Twit-
ter, of Facebook in de gaten.

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

Za 5-9 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 6-9 Werkgroep Vogels en 
Planten

Capreton/Drielse wetering Contactpersoon: Dirk Muller

Wo 16-9 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Ma 21-9 Lezing Nieuw-Zeeland en Finland
Ons bestuurslid Lot Tönis heeft najaar 2019 
Nieuw-Zeeland bezocht en heeft daar fraaie op-
namen gemaakt van vogels en landschappen. 
Na de pauze laat Ton van Balken ons de avifauna 
van Finland zien.

Locatie: Grote Aak te Zaltbommel
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur
Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage 
wordt gewaardeerd)
Contactpersoon: Lot Tönis

Za 26-9 Openbare excursie Paddenstoelen Landgoed Eikenhorst (Esch)
We gaan op zoek naar boleten en stuifzwammen. 
Iedereen is welkom. Vooral bedoeld voor cursis-
ten van de paddenstoelencursus van 2019.

9.00-12.00
Startpunt: Parkeerplaats Essostation 
nabij oprit A2.
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 3-10 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkochtend Kruidentuin/Heemtuin 10.00-13.00, Oliemolen Zaltbommel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 10-10 Openbare excursie Paddenstoelen Landgoed Eikenhorst (Esch)
Dit landgoed is rijk aan paddenstoelen. Hek-
senboleet, Gekraagde aardster en tal van korst-
zwammen hopen we te zien.

9.00-12.00
Startpunt: Parkeerplaats Essostation 
nabij oprit A2
Contactpersoon: Ton van Balken

Ma 12-10 Lezing Munnikenland
In 2019 heeft de vogelwerkgroep de wintergas-
ten geïnventariseerd. Dit jaar ook de zomergas-
ten en zijn ook alle vlinders en libellen genoteerd. 
De resultaten gaan we deze avond zien met ui-
teraard fraaie beelden van vogels en insecten.

Locatie: Grote Aak te Zaltbommel
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur
Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage 
wordt gewaardeerd)
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   06 – 1073 7278
Ton van Balken   acvanbalken@upcmail.nl     06-15336335
Dirk Muller   nwb.d.muller@gmail.com     0418 -518366
Lot Tönis   vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl   06 – 1351 2226
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Natuurwacht 45 jaar

Het jaar 2020 is een jubileumjaar voor de Na-
tuurwacht Bommelerwaard: wij bestaan 45 
jaar! Dat willen we niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan en daarom organiseren we dit jaar 
leuke activiteiten.

Fototentoonstelling ‘Waard om 
gezien te worden’

Met een foto-expositie wil de Natuurwacht 
met 45 foto’s de verscheidenheid en schoon-
heid van de natuur in onze regio laten zien. 
Want de natuur in de Bommelerwaard is het 
waard om gezien te worden!
Daarom roepen wij u op om mooie Bomme-
lerwaardse natuurfoto’s met ons te delen! In 
de Bommelerwaard wonen veel natuurlief-
hebbers die met veel liefde en plezier de 
prachtigste foto’s maken van landschappen, 
planten en dieren in deze regio. Heeft u een 
mooie natuurfoto gemaakt in de Bomme-
lerwaard die u het waard vindt om gezien te 
worden? Stuur deze dan vóór 1 oktober 2020 
naar info@natuurwachtbommelerwaard.nl 
(maximaal twee foto’s per persoon), met 
daarbij vermeld de locatie waar de foto ge-
maakt is. Iedereen is welkom om een foto 
in te sturen, van amateur tot professioneel 
fotograaf! Onder alle inzendingen kiest het 
bestuur de 45 mooiste foto’s uit. Deze zullen 
worden tentoongesteld tijdens de jubileu-
mexpositie, die vanaf half november in de 
Poorterij in Zaltbommel te bezichtigen is.

Biodiversiteitsdag
De vereniging Natuurwacht Bommelerwaard 
heeft al sinds 1975 als doel de natuur in de 
Bommelerwaard te behouden en te verster-

ken. Maar als je niet weet wat je hebt, is het 
lastig om te weten wat je moet behouden en 
versterken. De Natuurwacht zet zich al jaren 
in om in kaart te brengen wat er allemaal 
leeft in dit prachtige stukje rivierengebied. 
Onze werkgroepen doen dat door gebieden 
te inventariseren op de aanwezigheid van 
flora en fauna. Goed werk dat wel eens goed 
onder de aandacht mag komen. Daarom or-
ganiseert de Natuurwacht op zaterdag 6 juni 
2020 een Biodiversiteitsdag in de Gameren-
sche Waarden.
Tijdens deze dag zullen de werkgroepen 
van de Natuurwacht een dag lang zoveel 
mogelijk soorten proberen waar te nemen. 
Zouden we de duizend gaan halen? Welke 
zeldzaamheden gaan we allemaal tegen ko-
men? Planten, vogels, vlinders en libellen, 
maar wellicht ook de bever of kleine marter-
achtigen. We zijn erg benieuwd hoe rijk onze 
uiterwaarden zijn. Bent u ook benieuwd? 
Kom gerust een kijkje nemen en spreek onze 
leden aan.

Jubileumboek
Met ons 45-jarig jubileum geven we weer 
een boek uit: Ontdekken is genieten. Dit 
boek behandelt diverse flora en fauna, land-
schappen, en natuurverschijnselen die in de 
Bommelerwaard te vinden zijn. De verhalen 
van het boek zijn gebaseerd op de berich-
ten die wij op onze Facebook-pagina pu-
bliceren, die altijd met veel plezier gelezen 
worden door onze volgers. Het boek zal dit 
najaar uitgegeven worden.
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Aan de slag met ecologisch bermbeheer 
in  de Bommelerwaard

Interview met Olga van de Veer, assetbe-
heerder “Groen langs wegen” bij de provin-
cie Gelderland 

We hebben het allemaal ergens gelezen 
of gehoord: de biodiversiteit in Nederland 
neemt af. Het gaat niet goed met de soor-
tenrijkdom van vogels, vlinders, libellen en 
vele insecten. Dus alle reden om niet stil te 
zitten en met elkaar te bekijken hoe we de 
biodiversiteit kunnen verbeteren. Dat kan 
bijvoorbeeld heel goed met de vele bermen 
die langs onze wegen liggen. We gingen in 
gesprek met de beleidsmedewerker van de 
provincie Gelderland,die verantwoordelijk is 
voor het ecologisch beheer van de provinci-
ale bermen: Olga van de Veer.

Workshop ecologisch bermbeheer
De Natuurwacht was onlangs present bij een 
workshop over de aanpak van ecologisch 
bermbeheer in de Bommelerwaard, geor-
ganiseerd door de gemeente Zaltbommel. 
Tal van instanties zoals SBB, Waterschap, 
VANL De Capreton en provincie waren uit-
genodigd om mee te denken over de vraag 

hoe we dijken en bermen in onze regio zo 
kunnen beheren dat de biodiversiteit wordt 
verbeterd. Al snel werden we verrast door 
de grote kennis en ervaring van de provin-
ciale afgevaardigde Olga van de Veer over 
dit onderwerp. De provincie beheert maar 
liefst 1200 km berm, verspreid over de ge-
hele provincie, op 142 trajecten. Enkele van 
die trajecten liggen in de Bommelerwaard: 
bijvoorbeeld de Van Heemstraweg, de 
Maas-Waalweg tussen Zuilichem en Neder-
hemert en de Molenveldweg tussen Game-
ren en Ammerzoden.
Het is goed om te horen dat het verbeteren 
van de biodiversiteit bij de provincie een 
prioriteit is. Ook zij zijn geschrokken van de 
alarmerende berichten over het verdwijnen 
van vele soorten insecten. “We willen er alles 
aan doen om de biodiversiteit in de bermen 
te verbeteren”, aldus Olga. We zien dat er 
op en langs onze weilanden en akkers nau-
welijks bloemen groeien. Insecten vinden er 
geen nectar. Die nectar vinden ze vooral in 
natuurgebieden en op onze bermen en dij-
ken. Bermen en dijken zijn dus ongelooflijk 
belangrijk geworden voor vlinders, bijen en 
hommels. Het zijn kleine natuurreservaatjes, 
die belangrijke ecologische verbindingen 
en stapstenen zijn tussen steden en dorpen. 
“Dat moeten we koesteren en versterken”, 
aldus de hoofdverantwoordelijke voor het 
ecologisch bermbeheer in de provincie.

Wat is de beste manier?
“Klepelen en het maaisel laten liggen, dat 
doen we nog nauwelijks”, zegt Olga. “Dat 
is funest voor insecten en de flora. Zaden 
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ontkiemen niet en wat je uiteindelijk krijgt, 
zijn stikstofminnende soorten zoals distels 
en brandnetels. Ons beleid is erop gericht 
dat we de grond verarmen. Hoe schraler de 
grond hoe rijker en gevarieerder de flora en 
daar profiteren de insecten weer van. Om 
dat te bereiken moeten we op het juiste mo-
ment met het goede materiaal maaien en al 
het maaisel oprapen en afvoeren. Het liefst 
laten we het maaisel een week of twee weken 
liggen, zodat zaden bij het oprapen eruit val-
len en het minder volume heeft. Helaas lukt 
dat niet altijd, omdat er dan twee werkbe-
wegingen noodzakelijk zijn. Uit veiligheids-
overwegingen is dat op drukke wegen niet 
altijd mogelijk”, aldus Olga. “Dan wordt het 
maaisel opgezogen en dat is niet goed voor 
insecten. Door wat hoger af te maaien, ten-
minste 10 cm hoogte, overleven meer insec-
ten. Op steeds meer trajecten waar sprake 
is van een brede berm, wordt er nu ook ge-
faseerd gemaaid. Dat betekent dat we niet 
alles maaien, maar 20 tot 30 procent laten 
staan. Voor vlinders en bijen is er dan in de 
bermen altijd nectar en stuifmeel. Nog beter 
is het sinusmaaien, waar we in samenwerking 
met de Vlinderstichting op een aantal trajec-
ten als proefproject mee gestart zijn.”

Sinusmaaien en keurmerk Kleur-
keur

Het nieuwe maaien is het sinusmaaien, een 
mooie vorm van gefaseerd maaien. Het be-
langrijkste is dat niet de gehele berm wordt 
gemaaid, maar er flinke stukken blijven 
staan. Er ontstaat een golfpatroon. De cyclo-
maaier maakt geen rechte lijnen, maar maakt 
golvende lijnen door de brede berm. Voor 
vlinders, bijen en hommels en vele andere 
insecten is dit ideaal. Ook vogels profiteren 
van deze maaivorm. Er blijft immers dekking 
en voedsel voor de jonge vogels en zaden 
kunnen zich ontwikkelen. Jaarlijks wordt er 
tweemaal op het juiste moment gemaaid 
(begin juni en eind september). “De om-
schrijving van dit beheer, het bestek, dient 
wel erg goed te zijn, want sinusbeheer moet 
consequent worden toegepast en de juiste 
stukken moeten wel of niet gemaaid worden. 
Dat vereist vakmanschap van de aannemer”, 
aldus Olga. “We zijn daarom blij dat de Vlin-
derstichting een keurmerk heeft geïntrodu-

ceerd voor aannemers, genaamd ‘kleurkeur’, 
zodat wij als opdrachtgever ervan verzekerd 
zijn dat we vakbekwame mensen inzetten 
voor het ecologisch bermbeheer.”

Oplossing voor de processierups
“Als bermen er weer bloemrijk uit gaan zien 
en veel soorten insecten er nectar en stuif-
meel kunnen halen, dan zijn we op de goede 
weg. Dan versterkt de biodiversiteit en houdt 
de natuur zich beter in evenwicht. Dat de 
processierups een probleem is, komt onder 
andere door te weinig predatoren. Het zijn 
gaasvliegen en sluipwespen, die parasiteren 
op de processierups. Ook mieren weten wel 
raad met de eitjes en larven van de proces-
sierups. Maar ja, als er alleen gras in de ber-
men staat, dan is er geen natuurlijke vijand. 
Sommige gemeenten gaan met chemische 
middelen de rups te lijf gaan. Een kostbare 
zaak. Dat geld kun je dan beter stoppen in 
een beter bermbeheer, zodat het natuurlijk 
evenwicht zich herstelt.” 

Inventarisaties en beheeradvie-
zen

“Regelmatig worden onze bermen geïn-
ventariseerd om te weten hoe de flora zich 
ontwikkelt. Zo staan in de berm van de pro-
vinciale weg nabij Velddriel enkele zeldzame 
planten: beemdkroon en bijenorchis. Dat 
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betekent dat we ons beheeradvies wijzigen. 
In dit geval wordt de tweede maaibeurt niet 
in april uitgevoerd, maar in mei, zodat de bij-
enorchis zich kan uitzaaien. Een derde maai-
beurt, die in juni was gepland, laten we nu 
ook achterwege”, vertelt Olga.

Ecologisch bermbeheer in de 
Bommelerwaard

De Natuurwacht is blij dat de gemeente Zalt-
bommel serieus aan de slag gaat met een 
beter bermbeheer. De provincie geeft daarin 
het goede voorbeeld. Langs de provinciale 
wegen in de Bommelerwaard wordt het maai-
sel keurig afgevoerd en wordt er op de juis-
te momenten gemaaid. Dat is ook de wens 
van Martine Kriesch, beleidsmedewerker bij 
de gemeente Zaltbommel. In 2019 is langs 
een aantal wegen door deskundigen een 
nulmeting uitgevoerd, zodat helder is wat de 
huidige rijkdom aan flora is. In 2020 worden 
die bermen, onder andere de berm langs de 
Capreton en Jan Stuversdreef, ecologisch 
gemaaid. De Natuurwacht heeft gepleit voor 
gefaseerd maaien, en het liefst sinusmaaien, 
zodat er optimale omstandigheden komen 
voor flora en fauna. Het zal enkele jaren du-
ren voordat het effect goed zichtbaar zal zijn. 
Vooral in de komgronden waar de bermen 

uit klei bestaan, zal het verarmen een lang-
durig proces zijn. In de beginjaren zal men 
dan ook eerder moeten maaien (half mei) 
om zoveel mogelijk biomassa te verwijde-
ren, zodat de grond verschraalt. Laten we 
hopen dat het lukt en dat de gemeente dit 
ecologisch groenbeleid volhoudt. Na vijf jaar 
moet het resultaat zichtbaar zijn en kunnen 
we straks genieten van prachtige bermen in 
een groot deel van de Bommelerwaard. We 
waarderen het bijzonder dat de gemeente 
Zaltbommel de Natuurwacht bij dit proces 
betrekt en dat er serieus geluisterd wordt 
naar onze suggesties. Met elkaar kunnen we 
zorgen voor bloemrijke bermen, die belang-
rijke ecologische verbindingszones zijn in 
ons Rivierenland.
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Planteninventarisatie Delwijnse Loo

In het jaar 2019 heeft de Natuurwacht Bom-
melerwaard het Delwijnse Loo geïnventa-
riseerd op het voorkomen van planten. Het 
Delwijnse Loo ligt ten zuiden van de Jan Stu-
versdreef, zuidwestelijk van het dorp Game-
ren. Gedurende het groeiseizoen van 2019 
zijn door enkele leden van de plantenwerk-
groep van de Natuurwacht Bommelerwaard 
diverse bezoeken gebracht aan het Delwijn-
se Loo.
In dit artikel wordt de geschiedenis, morfolo-
gie en plantenkundige staat van het
gebied beschreven.

Algemene informatie
Het Delwijnse Loo is een gebied dat eigen-
dom is van Staatsbosbeheer en heeft een
oppervlakte van ongeveer zes hectare. Het 
bestaat voornamelijk uit zandgrond waarin de 
oude morfologie van de door de rivier afge-
zette sedimenten nog terug te vinden is. Op 
kaartmateriaal uit het archief van het kadaster 
is te zien dat dit stukje land in de afgelopen 
150 jaar nauwelijks onderhevig is geweest aan 
veranderingen. Er heeft bijvoorbeeld geen 
ruilverkaveling plaatsgevonden in de tweede 
helft van de twintigste eeuw en ook het ge-
bruik van het land is vrijwel onveranderd.
De bodem van het Delwijnse Loo kenmerkt 
zich door een afwisseling van zand en klei. 
Opvallend is het oude rivierduin dat in het 
Delwijnse Loo ligt. Wellicht verklaart dat ook 
de naam. Een ‘loo’ is een loofbos dat zich 
kenmerkt door open plekken. De benaming 

loo vindt zijn oorsprong in het Germaan-
se ‘lauhaz‘. Daar heeft het de betekenis van 
open plek in het bos of een op hoge zand-
grond gelegen bosje. De grond ligt hier iets 
hoger dan elders in het komgebied als ge-
volg van zandafzettingen door een vroegere 
ligging van de rivier.
Ondanks de ligging van de Bommelerwaard, 
tussen de rivieren, is dit type landschap in het 
rivierengebied zeldzaam. Andere rivierduinen 
zijn vrijwel allemaal gedeeltelijk of helemaal 
gecultiveerd. Dit zorgt ervoor dat de planten-
groei in dit gebied uniek is voor de Bomme-
lerwaard en een grote cultuur- en natuurhisto-
rische waarde heeft.

Plantenkundige staat
Het Delwijnse Loo is een uniek natuurgebied 
binnen de Bommelerwaard. Zandgrond van 
het oude rivierduin en de onaangeroerde 
bodemstructuur in combinatie met (eeuwen-
oude) begrazing zorgen ervoor dat er hier 
planten voorkomen die elders in de Bomme-
lerwaard verdwenen zijn.
Tijdens de planteninventarisatie zijn er 102 
plantensoorten geïdentificeerd. Bijzondere 
waarnemingen waren: Weidegeelster, tros-
dravik, zilverhaver, Gestreepte klaver en Klei-
ne ratelaar. Voor de Bommelerwaard waren 
verder ook bijzonder: Klein bronkruid, Kleine 
leeuwenklauw, muizenoor en schapenzuring.
De aangetroffen plantengemeenschap heeft 
veel kenmerken van de Vogelpootjesassocia-
tie, al komt het vogelpootje zelf er niet voor. 
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Zilverhaver is een kensoort van deze asso-
ciatie en verder komt er veel Gewoon big-
genkruid, duizendblad, Smalle weegbree en 
schapenzuring voor.
Ook heeft de plantengemeenschap, die 
we aantroffen, veel kenmerken van een 
duin-struisgras-associatie met het verschil 
dat het hier een rivierduin betreft en geen 
kustduin. De duin-struisgrasassociatie is ge-
bonden aan vastgelegd duinzand dat bijna 
helemaal is ontkalkt. Daar gaat het vaak om 

terreinen die al eeuwenlang in gebruik zijn 
als weidegrond met zeer veel reukgras en 
kruidachtige planten als Geel walstro, veel 
schapenzuring, Gewoon biggenkruid en 
Smalle weegbree. Ook diverse klaversoorten 
waaronder Gestreepte klaver. Oorspronkelij-
ke groeiplaatsen van de weidegeelster be-
vinden zich vooral langs de binnenduinrand 
en stroomdalland (Van den Berg en Te Linde 
2003). Dit komt aardig overeen met het voor-
komen van de duin-struisgras-associatie.

kaart 1850 (l)

kaart 1875 (r)

satelietfoto (l)

morfologische kaart (r)

Klein bronkruid,
muizenoor en kraailook
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(ieracium pilosella)

Schapenzuring (l.o.)
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(Montia minor)

Weide geelster (r.o.)
(Gagea pratensis)
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Het  Hamarithapad van Nederhemert-Noord; 
een prachtig en vlinderrijk klompenpad

In ons magazine wordt telkens één klompen-
pad van de Bommelerwaard besproken. Het 
is nu de beurt aan het klompenpad van Ne-
derhemert; het Hamarithapad. In ons maga-
zine van september 2018 werd reeds het zui-
delijke deel van dit pad besproken, dat ligt 
op Het Eiland van Nederhemert. De noorde-
lijke hoofdroute, die een lengte heeft van 10 
kilometer, start op de Maasdijk bij Café de 
Maasstroom nabij het dorp Wellseind. Het 
is een prachtige wandeling door een van de 
mooiste gebieden van de Bommelerwaard. 
Vooral in de zomermaanden zie je langs de 
route vele soorten vlinders en libellen. 

Naar de Eendenkade
Vanaf het startpunt aan de Maasdijk bij Café 
de Maasstroom lopen we over de Maasdijk in 
oostelijke richting naar het dorp Wellseind. 
Je hebt hier een prachtig uitzicht op de Af-
gedamde Maas, die twee kilometer verder 
doodloopt tegen de Bergse Maasdijk. Daar 

is voor zwemmers en zonaanbidders een 
fraai strand aangelegd. We lopen naar de 
Drielsche wetering; het ‘echte’ beginpunt 
van dit wandelpad. We gaan al snel linksaf bij 
de Wellseindsestraat. Je bent hier dus echt 
aan het eind van het dorp Well. Je komt na 
een paar honderd meter bij de Maas-Waal-
weg. Deze verbindingsweg tussen de dor-
pen Zuilichem, Aalst en Nederhemert stopt 
feitelijk bij het dorp Delwijnen en het plan is 
deze weg door te trekken naar Ammerzoden 
en Hedel. We steken voorzichtig over en lo-
pen over het gras van het fraaie plantsoentje 
en komen op de Eendenkade. Aan de linker-
zijde zijn nog niet zo lang geleden de hoge 
populieren gekapt en daarvoor zijn nieuwe 
bomen terug geplant. In het begin één rij, 
wat verderop voorbij de Riemerstraat, staan 
twee rijen populieren. Aan de rechterzijde 
staan essen en esdoorns met daaronder bos-
plantsoen van onder andere Spaanse Aak en 
hazelaar. In de sloot, die parallel aan de weg 
loopt, staan fraaie moerasplanten: moeras-
spirea, Grote kattenstaart en het Harig wil-
genroosje. Alom hoor je hier in het voorjaar 
en de zomer vogels zingen: tjiftjaf, zanglijs-
ter, zwartkop, vink en putters.

Drielsche wetering en eendenkade
Bij de Doensestraat (verbastering van De 
Oensestraat) blijven we niet op de asfaltweg 
lopen, maar gaan we langs de Drielsche 
wetering lopen. Ga iets naar rechts en dan 
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direct links het Ruiterpad op. Het watertje 
dat je zojuist bent overgestoken is de Driel-
sche wetering. Via deze wetering werd het 
overtollige water uit de oostelijke Bomme-
lerwaard westelijk bij Aalst uitgeslagen op 
de rivier de Maas. Deze wetering is feitelijk 
een oude rivierarm, genaamd de Eender. De 
kade waar we nu op lopen heet dan ook de 
Eendenkade: de kade langs De Eender. Het 
heeft dus niets met eenden of eendenkooien 
te maken. We blijven lange tijd, drie kilome-
ter, op deze kade lopen. In de zomermaan-
den vliegen hier vele soorten vlinders en li-
bellen. Niet alleen de wat algemene soorten 
als atalanta, koolwitje, Bont zandoogje en 
dagpauwoog, maar ook de wat zeldzame 
soorten als Bruin zandoogje, landkaartje en 
Gehakkelde aurelia. De wetering heeft geen 
waterafvoerende functie meer. Het is nu een 
fraai natuurgebied.

Torenvalk en karekiet
Links en rechts van de kade staan vele soor-
ten bloemen. We zien ook hier moerasspirea 
en het Harig wilgenroosje. De laatste is be-
langrijk voor nachtvlinders. Vooral pijlstaar-
ten komen hier ’s avonds hun nectar halen. 
Jaarlijks broedt hier de torenvalk en uit het 
riet dat langs de wetering staat, hoor je re-
gelmatig de Kleine karekiet. Je ziet hier ook 
allerlei soorten distels staan. Voor hommels, 
bijen en vlinders ideaal; ze leveren veel nec-

tar. Vooral de akkerdistel is favoriet. Halver-
wege staat links een grote boerderij, ‘De 
Trip’ genaamd. Let in de lucht op jagende 
boerenzwaluwen. Zij nestelen in een van 
de schuren. Behalve huismussen kun je hier 
ook de ringmus waarnemen. We vervolgen 
het pad op de kade. Rechts ligt een be-
langrijk weidevogelgebied, waar gelukkig 
nog steeds de kievit broedt. Wat oostelijker 
in het Molenveld zijn ook territoria van de 
grutto en de wulp. Het is jammer dat door 
het hoge riet en de vele wilgen je niet altijd 
zicht hebt op de Drielsche wetering. Maar 
dankzij die dekking is het een ideaal broed-
gebied voor tal van watervogels: waterhoen, 

meerkoet, waterral en fuut. Zelfs de kuifeend 
heeft het hier naar zijn zin. Diverse reigers, 
zoals de Kleine en Grote zilverreiger, komen 
hier foerageren. Aalscholvers vangen er heel 
wat vis en een enkele keer wordt de kwak en 
de roerdomp gesignaleerd. Broeden doen 
ze hier niet.
We komen bij de Zeedijk. We steken deze 
over en vervolgen onze wandeling op de 
kade. Ook hier kom je veel vlinders tegen. 
In het voorjaar vliegt hier ook het oranjetip-
je. Rechts van de kade hoor je regelmatig 
de Kleine karekiet. Van april t/m juli kun je 
boven het korenveld roofvogels zien jagen. 
De buizerd en sperwer cirkelen vaak hoog 
in de lucht. Met wat geluk zie je de boom-
valk op libellen jagen. De boomvalk broedt 
in het nabijgelegen natuurgebied ‘De Lies-
kampen’. De libellen, die je op dit wandel-
pad tegenkomt, zijn veelal oeverlibellen. Het 
zijn de blauwe mannetjes die telkens voor-
uit vliegen. De vrouwtjes, die geel zijn, zie je 
minder vaak. Aan het eind van dit ruiterpad 
komen we weer uit op de verharde weg. Het 
klompenpad loopt aan de overzijde verder 
en leidt ons door het open veld. Op de ak-
kers staat voederbiet, mais en tarwe. Regel-
matig springen er bruine en groene kikkers 

Deze wetering 

is feitelijk een 

oude rivierarm, 

genaamd de 

Eender

Oeverlibel (m)
(Orthetrum cancellatum)

Gehakkelde aurelia
(Polygonia c-album)

kuifeend(jes)
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voor onze voeten weg. Ook hier zien we 
weer talloze oeverlibellen. Met een beetje 
geluk hoor je de rietgors en zie je in het veld 
de Gele kwikstaart.

Naar het Sterrenbos
Na de wandeling door het open veld, ge-
naamd De Ham, komen we via een speciaal 
voor wandelaars gemaakt bruggetje op de 
drukke Maas-Waalweg. Steek hier voorzich-
tig over. Iets voorbij het benzinestation staat 
een bank waar je even kunt uitrusten. Bij het 
station kun je ook een kopje koffie kopen 
met iets lekkers. We vervolgen de route en 
komen bij de Nieuwstraat. Links staan for-
se bomen met een prachtige bast. Het zijn 
abelen. Zowel links als rechts loopt hier een 
sloot. Bijzonder is dat in de sloot rechts de 
Grote lisdodde staat en in de rechtse sloot 
de Kleine lisdodde. Ze worden in de Bom-
melerwaard ook wel dulmen genoemd. 
Tussen de lisdodden bloeit in de zomer de 
valeriaan. Iets verderop zien we een akker 
waar op overslaggrond fraaie bloemen, zoals 
kluwenklokje, kardoen en zonnebloem, ge-
kweekt worden. De Nieuwstraat loopt paral-
lel aan de Maasdijk. Via het Sterrenbos, dat 
rechts van ons ligt, lopen we naar de Maas-
dijk. In de folder van het klompenpad staat 
uitgebreide informatie over dit bos. Er staan 
hier vele eiken en helaas komt dan ook de ei-
kenprocessierups voor. Aan het eind van de 
eikenlaan ligt de dijk. Je kunt hier onderaan 
de dijk blijven lopen. In de zomer staat hier 
een prachtige dijkflora: knoopkruid, mar-
griet, sikkelklaver, Glad walstro, duizendblad 
en Wilde marjolein. Dankzij al die bloemen 

zijn er ook vlinders. Het is een van de wei-
nige plekken waar het Oranje zandoogje 
voorkomt. In april/mei bloeit hier de pink-
sterbloem en het Look-zonder-look. Dit zijn 

waardplanten van het oranjetipje, die je hier 
dan ook in die periode rond ziet vliegen. Be-
halve vlinders hoor je hier ook vele soorten 
vogels zingen: zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf en 
spotvogel. De grasmus en fitis zingen meest-
al aan de andere zijde van de dijk. Daar kun 
je ’s morgensvroeg en in de schemering ook 
reeën spotten. 

Nederhemert-Noord
Het onderlangse pad leidt ons op enig 
moment naar boven; naar de Maasdijk. 

Eikengallen 
op zomereik
(Quercus robur)

Grote lisdodde
(Typha latifolia)

Kleine lisdodde
(Typha angustifolia)
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Bij het naambord van het dorp Nederhe-
mert-Noord moeten we goed opletten. We 
gaan hier rechtsaf en lopen de uiterwaard in. 
We zijn in de Arkenswaard en gaan bij het 
toegangshek direct linksaf. We lopen langs 
een tichelgat. Hier is in het verleden ten be-
hoeve van de steenfabriek klei gewonnen. 
De steenfabriek, genaamd ‘De Rijswaard’, 
is er nog steeds. Het is nu een fabriek waar 
niet alleen bakstenen maar ook betonstenen 
worden gefabriceerd. Hij staat in het westen 
van deze waard. Langs het tichelgat zien we 
speciale open plaatsen voor de vissers. Je 
hebt hier mooie doorkijkjes en je kunt met 
een verrekijker verschillende soorten vogels 
waarnemen. Behalve futen en aalscholvers 
zie je hier allerlei soorten eenden. In het 
broedseizoen jagen hier het visdiefje en de 
Zwarte stern op kleine visjes. Ook de Grote 
zilverreiger foerageert hier. Op deze open 
plekken kun je ook allerlei libellen zien. Let 
vooral eens op de kleine soorten: de wa-
terjuffers. Op de drijvende waterplanten zit 
vaak de Grote roodoogjuffer. Bij het riet zijn 
het weer het lantaarntje en de Variabele wa-
terjuffer. Langs het pad kom je verschillende 
soorten heidelibellen tegen. 

De Maasdijk
Na onze wandeling in de Arkenswaard ko-
men we weer uit op de Maasdijk. We ge-
nieten van  de fraaie dijkhuizen en de ma-
jestueuze korenmolen. Aan de overzijde van 
de Maas ligt de andere zijde van het dorp 
Nederhemert: Nederhemert-Zuid. Via het 
maaspontje kun je ernaar toe en kun je de 
verlenging van dit klompenpad lopen. Dit 
hoofd-klompenpad loopt nu voor een groot 
deel beneden langs de dijk, zodat men geen 
last van het autoverkeer heeft. Je bent dan 
wel het fraaie uitzicht op de Afgedamde 
Maas kwijt. Na 1,5 kilometer zijn we bij het 
eindpunt van onze wandeling; bij café De 
Maasstroom. Hier kun je bij een lekker kopje 
koffie of een pilsje heerlijk uitrusten van deze 
lange wandeling.

Molen van Nederhe-
mert-Noord
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adviseurs van Solar Duurzaam Nederland 
voor een gratis advies op maat. 

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

Benieuwd naar 
uw rendement? 

T 0418 683 612
E info@soldu.nl

Zonnepanelen, 
altijd een goed idee!

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!


