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“Natuurlijk Bommelerwaard”
Het gloednieuwe halfjaars magazine met artikelen 
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wante zaken. Ook het verenigingsnieuws, zo als de 
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“Bommelerwaard Natuurlijk”
Een prachtige uitgave over flora en fauna van 
de Bommelerwaard, beschreven in 58 natuur-
gebieden. Ook is er ruim aandacht voor de 
cultuur-historische aspecten van deze natuur-
gebieden. Compleet en leesbaar! Meer dan 
1500 foto’s op 320 pagina’s.

prijs: € 27,50
ook verkrijgbaar in de plaatselijk boekhandel.

“Landschapsroutes”
Aan de hand van deze twee korte wandelrou-
tes komt u langs verschillende ‘landschappen’. 
Deze uitgave bevat een vijftal zoekkaartjes, 
zodat het in meerdere opzichten actieve rou-
tes zijn.

prijs: € 3,50. 
o.a. verkrijgbaar bij Trip Zaltbommel

Landschapsroutes 
Bommelerwaard

- Kloosterwielroute   2 km
- Stadswallenroute    4 km
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Natuur en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De relatie is alleen niet altijd duidelijk 
zichtbaar. Deze wandelingen brengen daar verande-
ring in. Ze geven een goede indruk van de verschil-
lende typen landschappen en natuur die kenmerkend 
zijn voor het rivierengebied en de Bommelerwaard in 
het bijzonder.

Er zijn in dit boekje twee wandelingen opgenomen die 
ook gecombineerd kunnen worden tot één. De wande-
lingen leiden langs dijk, uiterwaard, wiel, komgrond, 
stad en vestingwerken.

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

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

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 natuur-
beleving!

Veel plezier en verwondering!

9 789082 414509

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

Het zal duidelijk zijn dat het schrijven van een kort bericht niet mijn sterkste kant is. Meestal 
heb ik meer dan de toegewezen ruimte nodig om mijn ei kwijt te kunnen.Dit keer heb ik mijn 
ei verspeeld voor ik het uitgebroed heb. Een stel predators is ermee aan de haal gegaan en 
zie wat ervan komt!

EEN NIEUWSBRIEF IN EEN NIEUW JASJE

Zij, die betrokken waren bij het tot stand komen van het boek “Bommelerwaard  Natuurlijk” 
hebben de smaak te pakken gekregen. Het resultaat mag er wezen: goede artikelen, overzich-
telijke indeling en een kleurrijke lay-out. Dit magazine kan zich meten met de producten van 
collega natuurverenigingen. 
Voorlopig hebben we het plan opgevat om het in deze vorm tweemaal per jaar uit te brengen.
Natuurlijk staat of valt een dergelijk voornemen met de aanlevering van copy.
In het verleden hebben we reeds geprobeerd onze leden over een denkbeeldige streep te 
trekken. Een voortrekkersrol hebben onze bestuursleden vervuld. We hebben ervoor ons werk-
veld buiten de Bommelse grenzen verlegd. Het Roomgat, op de grens van Hedel en Velddriel 
heeft door de niet aflatende inzet van de vrijwilligers van de Werkgroep Landschap Beheer, 
al een heel ander aanzicht gekregen. Dit geldt in vergelijkbare mate voor ons troetelkind,  
De Kloosterwiel!

Om niet het leesplezier van dit magazine volledig te “vergallen” volsta ik met het advies het 
laatste artikel als eerste te lezen. Dit is niet voor niets het Baanbrekerpad genoemd. (onbe-
doeld grapje van onze redacteur). De anekdote, beschreven in de Roompot gaat erin als melk 
in een kop koffie. Ik blijf echter zitten met de vraag waarom het gebied vroeger  Zwaanmorgen 
heette.

Met het afsluiten van dit stukje proza en de hoop uit te spreken dat je een natuurrijk jaar zal 
beleven eindig ik hier met het schrijven van voorwoorden, waarvan de inhoud me uit het hart 
gegrepen was.

Harry Puijker, voorz. N.W.B.

 
foto: Knobbelzwaan (Cygnus olor), Dirk Muller
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Aan de Maasdijk te Hedel ligt ten oosten van 
de spoorlijn Utrecht-Den Bosch binnendijks 
een klein natuurgebiedje: Het Roomgat. Het 
is een oud doorbraakgat (overstroming 1757) 
met rondom een hoog opgaand bos van 
voornamelijk essen en populieren. Links en 
rechts van het wiel staan parallel aan de dijk 
een groot aantal knotwilgen. 

Het natuurgebied van nog geen twee hecta-
ren groot is in bezit van Natuurmonumenten. 
De naam Roomgat dankt het gebied aan een 
oude anekdote: een boer reed met paard en 
wagen volgeladen met melkbussen over de 
Maasdijk. De paarden gingen te snel door 
de bocht waardoor de kar over de kop sloeg 
en de melk rijkelijk in het wiel liep en geheel 
‘room’ kleurde. In 1775 was het wiel heel wat 
groter dan nu. In de loop der jaren is vooral 
aan de achterzijde van alles en nog wat ge-
dumpt in het water: afval, grond, et cetera.
Gelukkig heeft het gebied nu een bescherm-
de status.

Dijkdoorbraak 1757
In februari 1757 was de Maas bij Hedel dicht 
gevroren. De kans op weer een dijkdoorbraak 
bij het smelten van het ijs, zoals in 1658, was 

groot. Er waren nauwelijks versterkingen aan-
gebracht sinds de overstroming van honderd 
jaar geleden. Toen ontstond westelijk van 
Het Roomgat de Dronkaardswiel. Waar men 
voor vreesde gebeurde. De dijken waren niet 
opgewassen tegen de kracht van het opge-
stuwde ijs. Op maandag 14 februari 1757 
(naamdag van de heilige Valentinus, Valen-
tijnsdag) brak de dijk. De gehele Bommeler-
waard stroomde onder. De dijken braken ook 
bij Dreumel, Alphen en het Land van Maas 
en Waal kwam daardoor geheel onder water 
te staan. De Nieuwe Wiel oostelijk van Het 
Roomgat herinnert ons nog aan die verschrik-
kelijke dijkdoorbraak van februari 1757. Ook 
Het Roomgat, dat nu binnendijks gelegen is 
en het kleine buitendijks gelegen Bovenwiel, 
zijn kolkgaten die veroorzaakt zijn door de ijs-
gang van 1757.

Achterstallig onderhoud
Zo’n vier jaar geleden lag dit natuurgebied er 
niet zo goed verzorgd bij als tegenwoordig. 
Er was veel achterstallig onderhoud. Vooral 
de wilgen waren vele jaren niet geknot. Rond-
om het wiel liggen greppels en dammen; de 
zogenaamde rabatten. 

Natuurgebied Het Roomgat Hedel

Waar men voor 

vreesde 

gebeurde
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Door de vele omgevallen bomen waren de 
rabatten nog nauwelijks herkenbaar. 
De hoge bomen rond het wiel ontnamen bij-
na al het licht op het water waardoor de wa-
terkwaliteit danig verslechterd was. 

Natuurmonumenten en vrijwilligers van de 
Natuurwacht Bommelerwaard hebben in 
2012 met elkaar afgesproken in fasen het 
achterstallig onderhoud aan te pakken. We 
zijn nu vier jaar verder en het Roomgat ziet 
er heel wat fraaier uit; alle knotwilgen zijn ge-
snoeid; de rabatten zijn voor een groot deel 
weer zichtbaar; dood hout uit de greppels 
is verzameld en op rillen gelegd. Ook zijn 
een flink aantal essen en wilgen verwijderd 
om zo meer licht te geven aan de struiklaag. 
Meidoorns, vlieren, elzen, Gelderse rozen en 
hazelaars kunnen zich nu goed ontwikkelen. 
Het Roomgat zelf krijgt dankzij het verwijde-

ren van allerlei opschot van struiken nu veel 
meer licht. De werkgroep landschapsbeheer 
van de Natuurwacht heeft dit fraaie natuur-
gebied geadopteerd en zal jaarlijks in over-
leg met Natuurmonumenten het noodzake-
lijke onderhoud uitvoeren.

De werkgroep 
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Broedvogels
Het meest opvallend is een kleine kolonie van 
blauwe reigers, die in de hoge populieren 
hun nesten hebben. In het dichte bos broedt 
jaarlijks de buizerd en in sommige jaren ook 
de sperwer. Zangvogels zijn volop aanwezig: 
heggemus, zanglijster, tjiftjaf, fitis, zwartkop, 
tuinfluiter en braamsluiper. In het riet bij de 
grienden hoor je de Kleine karekiet en de 
bosrietzanger. 

In de dikke oude populieren foerageren de 
boomkruipers en heeft de Grote bonte specht 
er zijn nestholte. De Groene specht laat zich 
ook regelmatig zien, maar vooral horen.

Inventarisatie vogels, vlinders en 
libellen

Het Roomgat is eigenlijk nooit echt goed ge-
inventariseerd. In 2014 en 2015 is het gebied 
enkele malen bezocht door Ton van Balken en 
Rien Melis. Er waren immers gegevens nodig 
voor het prachtige natuurboek over de Bom-
melerwaard, waarin een speciaal hoofdstuk is 
gewijd aan Het Roomgat. In 2017 zal er wat 
intensiever (eenmaal per drie weken) worden 
geïnventariseerd en zal  vooral het gebied  ’s 
morgensvroeg bij zonsopgang bezocht wor-
den om het aantal broedvogels nauwkeurig 
in beeld te krijgen. ’s Middags bij zonnig en 
warm weer (tenminste 18 graden) zullen de 
vlinders en libellen geteld worden. In het na-
jaar hopen wij in dit magazine verslag te kun-
nen doen van de vele waarnemingen.

Ton van Balken

 
kaart:  Topografische dienst 2002 
foto’s:  Ton van Balken en Harry Kolman 
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Tijdens mijn wandelingen door de Klooster-
wiel probeer ik steeds te letten op verschil-
lende verschijningen van natuur. Dat heeft 
de afgelopen jaren voor verschillende lijstjes 
gezorgd: vogels, planten, paddenstoelen en 
ook gallen.

Gallen zijn vergroeiingen van planten die ver-
oorzaakt worden door insecten of spinachti-
gen. Galveroorzakers leggen hun eitjes in het 
weefsel van planten. Ze scheiden daarbij stof-
fen af die sterk lijken op de groeihormonen 
van planten. De planten kunnen daar weinig 
tegen doen en vormen zo een beschermen-
de laag over het eitje dat later een larf wordt. 
Dit laagje wordt gebruikt tegen uitdroging 
en vormt soms ook een voedselvoorziening.

De planten vormen als gevolg van de indrin-
gers de wonderlijkste vormen. En die zijn 
niet altijd makkelijk te beschrijven. Vandaar 
de benamingen als lensgal, ananasgal en 
colanootgal. Tot nu toe heb ik in de Kloos-
terwiel de afgelopen drie jaar, zestien ver-
schillende soorten gevonden. De lijst groeit 
nog steeds. 

Dirk Muller

Inventarisatie bladgallen Kloosterwiel

De planten

vormen als 

gevolg van de 

indringers de 

wonderlijkste 

vormen
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Spaanse aakknobbelmijt
(Aceria aceriscam-
pestris) op Spaanse aak 
(Acer campestre)

Ramshoorngalwesp* 
(Andricus aries) op Zo-
mereik (Quercus robur)

Eikenbladvlo 
(Trioza remota) op Zo-
mereik (Quercus robur)

Stompe schorsknop-
galwesp* (Andricus 
gemmeus) op Zomereik 
(Quercus robur)

Gewone lensgalwesp 
(Neuroterus quercus-
baccarum) op Zomereik 
(Quercus robur)

Ananasgalwesp 
(Andricus foecundatrix) 
op Zomereik (Quercus 
robur)

Colanootgalwesp 
(Andricus lignicolus) 
op Zomereik (Quercus 
robur)

Knikkergalwesp 
(Andricus kollari) op Zo-
mereik (Quercus robur)

Knoppergalwesp 
(Andricus quercuscalicis) 
op Zomereik (Quercus 
robur)

Bramentakgalwesp 
(Diastrophus rubi) op 
braam (Rubus fruticosus)

Wilgennerfbladwesp 
(Euura testaceipes) op 
Schietwilg (Salix alba)

Gewone blaasgalblad-
wesp 
(Pontania proxima) op 
Schietwilg (Salix alba)

Wilgenroosjesgalmug 
(Rabdophaga rosaria) 
op Schietwilg (Salix 
alba)

Schietwilgwratmijt 
(Aculus tetanotrix) op 
Schietwilg (Salix alba)

Wilgenbezemmijt 
(Stenacis triradiatus) op 
Schietwilg (Salix alba)

Branddnetelblad- 
galmug (Urtica dioica)
op Grote brandnetel 
(Urtica dioica)

* zeldzaam

 
Foto’s:  Dirk Muller 
Geraadpleegde literatuur: 
- Docters van Leeuwen, W.M. (herzien door Roskam J.C.); Gallenboek, KNNV uitgeverij, Zeist, 2009, 4e druk, ISBN 
978 90 5011 295 6. Gebruikt voor determinatie en achtergrondinformatie. 
- Koops, Roelof Jan, Veldgids plantengallen. Dalfsen 2013, ISBN 978 90 9027669 4 
- www.waarneming.nl (december 2016), diverse auteurs. Gebruikt voor verspreiding en zeldzaamheid
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Toen 41 jaar geleden de Natuurwacht Bom-
melerwaard nog niet was opgericht bestond 
er al een fanatiek groepje natuurliefhebbers 
dat in de Bommelerwaard aan de slag ging 
met het achterstallig onderhoud van knotwil-
gen. Vooral langs de dijken stonden her en 
der rijen wilgen die jarenlang niet geknot wa-
ren en dreigden om te vallen. Dit groepje na-
tuurvrienden stond aan de wieg van de huidi-
ge Natuurwacht. Bekende namen van toen: 
Ton de Jong, Peter van Osch, Hans Welbie en 
Ton van Balken. Ze werden geholpen door de 
jongeren van de destijds opgerichte Jeugd-
natuurwacht. Hans Wijkhuisen is een van die 
jongeren, die nog steeds deel uitmaakt van 
de huidige werkgroep Landschapsbeheer 
van de Natuurwacht Bommelerwaard. Door 
deze groep zijn in de afgelopen 40 jaar vele 
duizenden knotwilgen gesnoeid. Ook de 
meidoornhagen op het eiland van Alem zijn 
destijds door deze groep gesnoeid en even-
eens een aantal grienden verspreid over de 
Bommelerwaard.

Al 30 jaar onderhoud Klooster-
wiel

Een van de natuurgebieden waar veel ach-
terstallig onderhoud was, is de Kloosterwiel 
gelegen tussen Zaltbommel en Gameren. 
Dit gebied van ongeveer tien hectaren groot 
was destijds in bezit van Staatsbosbeheer en 
was een heus Staatsnatuurreservaat. Door de 
opdringende woningbouw van de stad Zalt-
bommel kwam dit binnendijks gelegen wiel 
te veel in de bebouwde kom te liggen en was 
het voor SBB niet meer zo interessant. Zeld-
zame broedvogels als roerdomp en Grote 
Karekiet verdwenen door de onrust ondanks 

dat het natuurgebied grotendeels niet toe-
gankelijk was. Uiteindelijk is het gebied en-
kele jaren geleden in bezit gekomen van de 
gemeente Zaltbommel, die het gebied met 
SBB min of meer ruilde voor een kleine uiter-
waard aan de Oenselse dijk nabij de Oude 
Watertoren. De vrijwilligers van de Natuur-
wacht bleven het beheer in dit prachtige na-
tuurgebied uitvoeren en jaarlijks werden er 
honderden knotwilgen gesnoeid.

Grootse aanpak 2012
Ten westen van de Kloosterwiel lag een 
flink essenbos, dat in 1960 was aangeplant 
als buffer voor het moerasterrein en de wiel 
zelf. Langs de westelijke kwelkade rond de 
wiel stonden zeer grote  populieren. Meni-
ge populier was al omgevallen en de wor-
tels van de bomen verzwakten de kwelkade 
en maakten wandelen op de kade erg las-
tig. Het essenbos was nooit uitgedund en 
daardoor was er nauwelijks sprake van een 
kruid- en struiklaag. Om de natuurwaarden 
te verhogen in dit fraaie natuurgebied werd 
besloten het essenbos en de populieren 
voor het merendeel te kappen. Het essen-
bos aan de noordwestzijde bleef bestaan 

Werkgroep Landschapsbeheer;
       de Kloosterwiel, een hele klus!

Dit groepje 
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maar werd flink uitgedund. Uiteraard zouden 
er nieuwe bomen en struiken geplant wor-
den. Dat gebeurde in maart 2013  rond de 
jaarlijkse boomplantdag. Samen met bewo-
ners, de schooljeugd en de scouting werden 
vele honderden bomen en struiken geplant: 
eiken, elzen, meidoorns, vuilbomen, etc. Voor 
de omwonenden was het heftig toen veel bo-
men werden gekapt. Nu vier jaar later klinkt 
over het algemeen tevredenheid en bezoe-
ken meer wandelaars dan ooit tevoren dit 
mooie cultuurhistorische natuurgebied.

Vrijzetten nieuwe aanplant
Over het algemeen is de nieuwe aanplant 
goed aangeslagen. Vooral de elzen doen 
het erg goed. Niet alle eiken hebben het ge-
haald. Dat is vooral te wijten aan de te dras-
sige bodem. Door het vele licht gedijen niet 
alleen de meidoorns en vuilbomen, maar ook 
de bramen en brandnetels. In de greppels 
groeiden opeens vele wilgen en door de wor-
teldruk van de gekapte populieren kwam er 
overal opschot van populieren. Er moest in-
gegrepen worden om te voorkomen dat de 
waardevolle struiken zouden verstikken en 
we straks enkel wilgen en populieren zouden 
hebben. Juist een gevarieerd bos is de be-
doeling. Vrijwilligers van de Natuurwacht zijn 
nu wekelijks -iedere donderdagmiddag- aan 
het werk in het nieuwe bos om de beplanting 
zoals meidoorn, vuilboom, Gelderse roos, 
vlier en hondsroos vrij te zetten en de zeer 
hoge bramen terug te snoeien. Het opschot 
aan populieren wordt verwijderd en de wilgen 
worden uit de greppels gesnoeid. Een enkele 
wilg wordt als knotwilg gehandhaafd. Tot me-
dio maart 2017 zal de werkgroep Landschaps-
beheer van de Natuurwacht hier de handen 
vol aan hebben. Daarnaast worden er bij 
regelmaat op de zaterdagen knotwilg-werk-
dagen georganiseerd om ook het reguliere 
onderhoud volgens het beheerplan te realise-

ren. Mocht u na het lezen van dit artikel een 
keer mee willen helpen, dan bent u van harte 
welkom. Op onze website www.natuurwacht-
bommelerwaard.nl en in dit magazine staan 
de werkdagen vermeld.

Vlaamse gaai, eikenlaantje en 
gele wilgen

De vrijwilligers zijn trots op het noordelijk ge-
legen eikenlaantje met de gele knotwilgen. 
Voorheen stonden hier enkel hoge wilgen. 
Dankzij de Vlaamse gaai, die jaarlijks hon-
derden eikels verstopt als wintervoorraad, 
zijn hier spontaan eikenbomen opgekomen. 
Eiken kunnen honderden jaren oud worden 
en hebben grote natuurwaarden voor veel 
vogels en insecten. De eiken zijn al flink groot 
en om ze voldoende ruimte en licht te geven 
worden er jaarlijks een of twee hoge wilgen 

omgezaagd. Aan de wielzijde zijn destijds 
‘gele wilgen’ gepoot. Vooral als de zon in het 
laantje schijnt is het hier een klein paradijs-
je: de prachtige gele knotwilgen en de jonge 
stoere eiken. Als extra verrassing zie je dan 
nog een grote zwavelzwam op de onderstam 
van een oude populier. Het natuurgebied de 
Kloosterwiel lijkt ieder jaar wel mooier en rij-
ker te worden. Geniet ervan!

Ton van Balken

foto’s: Ton van Balken
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Algemene Ledenvergadering: nieuwe 
voorzitter en nieuwe plannen

Op woensdag 22 maart 2017 zal onze jaarlijkse Algeme-
ne Ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens deze verga-
dering worden de activiteiten van 2016 uitgelicht, wordt 
u bijgepraat over onze financiële situatie, en worden 
de plannen voor 2017 aan u voorgelegd. Een belang-
rijk agendapunt van de vergadering van dit jaar zal de 
voordracht van een nieuwe voorzitter zijn. Harry Puijker 
zal, na 11 jaar voorzitterschap, het stokje doorgeven aan 
een nieuwe kandidaat. Tijdens de vergadering zal het 
bestuur een nieuwe voorzitter voordragen.   

Als lid van de Natuurwacht Bommelerwaard bent u 
van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.  
Uw aanwezigheid is voor ons als bestuur erg belangrijk: 
wij horen graag wat uw mening is over de voorgelegde 
plannen en wat u verder nog aan ideeën wilt inbrengen. 
Uiteraard beantwoorden wij ook graag uw vragen.

De Algemene Ledenvergaderingen zal dit jaar 
plaatsvinden in De Grote Aak in Zaltbommel, op 
22 maart 2017 van 19.30 tot 20.15. 

Lezing over steenuilen in de Bommeler-
waard

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 22 maart zal Harry Kolman, coördinator van 
de Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard, een lezing 
geven. In 2013 is deze werkgroep opgericht om zoveel 
mogelijk nestkastgelegenheid te bieden aan de steen-
uilen in de Bommelerwaard. En dat is gelukt: inmiddels 
zijn bijna zeventig nestkasten geplaatst! Harry zal in 
deze lezing vertellen over het leven van de steenuil en 
de stand van zaken in onze regio.

De lezing wordt gehouden in de Grote Aak in Zaltbom-
mel, van 20.30 tot 22.00 uur, inclusief pauze. 

De lezing is gratis en ook niet-leden zijn welkom.
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Gebiedsinventarisaties
In 2017 zullen door vrijwilligers van de Natuurwacht 
twee gebieden in de Bommelerwaard worden geïnven-
tariseerd op de aanwezigheid van broedvogels, vlinders 
en libellen. Het betreft natuurgebied de Kloosterwiel 
en natuurgebied Het Roomgat in Hedel. Van april t/m 
september zullen deze gebieden maandelijks tweemaal 
worden bezocht. Voor de broedvogels zal dat vroeg in 
de morgen zijn, voor vlinders en libellen ‘s middags. 
De broedvogels zullen voornamelijk op hun zang wor-
den geïnventariseerd. Een mooie manier dus om veel 
vogelgeluiden te leren (her)kennen. De inventarisaties 
zullen afwisselend worden uitgevoerd op dinsdagmor-
gen (vogels) en dinsdagmiddag (vlinders/libellen) en 
duren ongeveer drie uur. 
Deelname is alleen voor leden van de Natuurwacht. 
Meer informatie en aanmelden via Ton van Balken: 
acvanbalken@upcmail.nl. 
Startdatum: 11 april 2017 om 7.00 uur in de Kloosterwiel.

Activiteiten: excursies en werkgroepen 
Naast de bovengenoemde gebiedsinventarisaties in de 
Kloosterwiel en Het Roomgat zijn er nog veel meer ac-
tiviteiten waar u aan kunt deelnemen. Onze gidsen en 
werkgroepcoördinatoren hebben weer een mooi activi-
teitenprogramma samengesteld. Er is voor elk wat wils!

Clubactie RABO-bank
Ben je lid van de RABO-bank Bommelerwaard dan mag 
je van donderdag 23 maart t/m woensdag 5 april 2017 
‘stemmen’ op je favoriete club/vereniging. Wij hopen 
natuurlijk dat dat de Natuurwacht is. De RABO-bank 
Bommelerwaard heeft maar liefst 60.000 euro te beste-
den. De Natuurwacht wil graag een graantje meepik-
ken. Dus breng je stem uit op de Natuurwacht, zodat we 
extra geld hebben om de natuur in de Bommelerwaard 
nog beter te beheren en te beschermen.
Als je een rekening hebt bij de RABO-bank, dan ben je 
niet automatisch lid. Je kunt (gratis) lid worden als je via 
de website van de RABO-bank je aanmeldt als lid. Dit 
jaar mag je dan nog niet meestemmen, maar volgend 
jaar wel. Kunnen we dan op je rekenen? Doen hoor!

Activiteitenagenda maart - oktober 2017
Datum Soort activiteit Thema Informatie

4-3-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Gelderse Landschapsdag, Elburg Vertrek 8.00 vanaf parkeerterrein Beer-
steeg in Zaltbommel. Terugkomst rond 
17.00. Aanmelden bij Ton van Balken

11-3-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag landschap Kloosterwiel

Knotwilgen snoeien op brameneiland oostzijde  
Kloosterwiel

Start: 10.00 Waaldijk in Zaltbommel, 1e 
stoep oostzijde Zaltbommel. Eindtijd 
rond 16.00. 
Contactpersoon: Ton van Balken

12-3-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

Jaarrond inventarisatie nevengeul Brakel Start: 10.00, ingang Boezem van Brakel-
Duur: 2-3 uur

Contactpersoon: Dirk Muller

19-3-2017 Openbare excursie Vroege vogel voorjaarswandeling

In deze excursie staan we vroeg op om de vogels van 
het vroege voorjaar te beluisteren. Omdat nog niet 
alle vogels uit hun overwinteringsgebied zijn terugge-
keerd, is het vroege vogelconcert in deze tijd nog niet 
op volle sterkte. Dat komt goed uit, want nu kunnen 
we de vogels die er wél al zijn beter horen zingen: 
koolmees, tjiftjaf, merel, vink, zanglijster… Genoeg om 
van te genieten!

Start: 6.30, ingang Gamerensche Waar-
den (bij de brug)

Duur: ongeveer 2 uur

Deelname: gratis

Contactpersoon: Cassandra van Altena

2-4-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

Vroege vogels in de Lieskampen Start: 6.45, parkeerplaats Lieskampen 
Duur: 2-3 uur 
Contactpersoon: Dirk Muller

8-4-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin Start: 10.00 Oliemolen Zaltbommel, 
ingang Heemtuin  
Duur: ongeveer 3 uur 
Contactpersoon: Ton van Balken
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6-5-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin Start: 10.00 Oliemolen Zaltbommel, 
ingang Heemtuin  
Duur: ongeveer 3 uur 
Contactpersoon: Ton van Balken

14-5-2017 Openbare excursie Nationale vogelweek: ijsvogel in de kijker

De ijsvogel is één van de mooiste vogels van ons land. 
Hij laat zich niet zomaar zien, maar als je weet waar 
je op moet letten, wordt het al een stuk mak-kelijker. 
Tijdens de Nationale Vogelweek zal een gids van de 
Natuurwacht met telescoop in de Gameren-sche 
Waarden staan, op zoek naar de ijsvogel. Kom langs 
om de schoonheid van vogels van dichtbij te ervaren. 
En wie weet ziet u de ijsvogel in de kijker!

Start: van 13.00-15.00 staat de gids bij 
de ingang van de  Gamerensche Waar-
den (bij de brug); inloop op elk moment 
mogelijk

Duur: zelf te bepalen

Deelname: gratis

Contactpersoon: Cassandra van Altena

21-5-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

Jaarrond inventarisatie nevengeul Brakel Start: 10.00, ingang Boezem van Brakel

Duur: 2-3 uur

Contactpersoon: Dirk Muller

3-6-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin Start: 10.00 Oliemolen Zaltbommel, 
ingang Heemtuin

Duur: ongeveer 3 uur

Contactpersoon: Ton van Balken

11-6-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

De Woord in Zuilichem Start: 10.00, De Woord, Zuilichem

Duur: 2-3 uur

Contactpersoon: Dirk Muller

25-6-2017 Openbare excursie Zomergeluk in de Breemwaard

Een zomerse wandeling door de uiterwaarden van de 
Breemwaard. Bij de nevengeul kunnen we genieten 
van rustende vogels in het water, langs de Waal van 
de zomerse bloemenpracht. 

Start: 10.00, middelste ingang (t.h.v. 
Waalbandijk 41, Nieuwaal)

Duur: ongeveer 2 uur

Deelname: gratis

Contactpersoon: Cassandra van Altena

1-7-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin Start: 10.00 Oliemolen Zaltbommel, 
ingang Heemtuin

Duur: ongeveer 3 uur

Contactpersoon: Ton van Balken

9-7-2017 Werkgroep Vlinders: 
openbare excursie

Vlinders en libellen in de Lieskampen

We gaan op zoek naar libellen en vlinders in het wa-
terrijke gebied van de Lieskampen. Uiteraard is het 
bij warm en zonnig weer meer kans op vele vlinders 
en libellen, maar omdat de Lieskampen een grote 
verscheidenheid heeft aan natuur gaat deze excursie 
sowieso door.

Start: 11.00, parkeerplaats bij de Lies-
kampen (Donkerkade, Gameren)

Duur: ongeveer 2 uur

Deelname: gratis

Contactpersoon: Lot Tönis

16-7-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

Pimpernelblauwtjes in de Moerputten Start: 9.30 verzamelen bij de Esso in 
Zaltbommel

Duur: ongeveer 3 uur

Contactpersoon: Dirk Muller

5-8-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin Start: 10.00 Oliemolen Zaltbommel, 
ingang Heemtuin

Duur: ongeveer 3 uur

Contactpersoon: Ton van Balken
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11-8-2017 Openbare excursie Aalscholvers op hun slaapplaats

Iedereen weet wel dat de vogel die zijn vleugels in de 
wind laat droogföhnen een Aalscholver is. Maar weet 
je ook hoe en waar deze vogels overnachten? Wil je 
wel eens een groep aanzeilende Aalscholvers zien die 
een plaats zoeken op hun slaaptakken? Dan is deze 
excursie je kans!

Start: 19.30 uur; locatie wordt bij aan-
melding bekend gemaakt

Duur: 2 uur

Deelname: gratis

Contactpersoon: Beppie Schothorst

Let op: er geldt een maximum van 15 
deelnemers; aanmelden bij contactper-
soon.

25-8-2017 Werkgroep Vlinders: 
Openbare excursie

Nachtvlindernacht in de Kloosterwiel

Op vrijdag 25 augustus is de jaarlijkse Nationale 
Nachtvlindernacht. Afgelopen jaren zijn tijdens deze 
nacht al vele soorten nachtvlinders gezien die af wa-
ren gekomen op de stroop en lampen, dus komt dit 
jaar ook kijken welke te vinden zijn!

! Let op: bij deze excursie zijn de weersomstandig-he-
den belangrijk. Bij regen zal de excursie niet door-
gaan, hou daarom de website, twitter, of facebook in 
de gaten.

Start: 20.15, Kloosterwiel bij het brugge-
tje/informatiebord, straat Kloosterwiel

Duur: 2-3 uur 

Deelname: gratis

Contactpersoon: Lot Tönis

2-9-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin Start: 10.00 Oliemolen Zaltbommel, 
ingang Heemtuin

Duur: ongeveer 3 uur

Contactpersoon: Ton van Balken

10-9-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

Jaarrond inventarisatie nevengeul Brakel Start: 10.00, ingang Boezem van Brakel

Duur: 2-3 uur

Contactpersoon: Dirk Muller

1-10-2017 Openbare excursie Diersporen 

Een paar dagen voor dierendag gaan wij op zoek naar 
de sporen van dieren. Al struinend vinden we overal 
pootafdrukken, dierenholletjes, poep, vraatsporen en 
nog veel meer sporen. Ze verraden welke dieren er 
zijn geweest.  

Een leuke excursie voor jong & oud.

Start: 13.30 uur, Hedelse bovenwaard / 
Maasdijk langs A2

Duur: ongeveer 2 uur

Deelname: gratis

Contactpersoon: Beppie Schothorst

7-10-2017 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin/Kruidentuin Start: 10.00 Oliemolen Zaltbommel, 
ingang Heemtuin

Duur: ongeveer 3 uur

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
Beppie Schothorst b.schothorst@kpnmail.nl / 06 – 2055 8388
Lot Tönis  vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06 – 1351 2226
Harry Kolman  steenuilen.bwrd@xs4all.nl / 06 55565445
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Een natuurlijk interview of een inter-
view natuurlijk…

Voor deze rubriek leek het ons leuk om een 
interview te hebben met een nieuwe onder-
nemer in Zaltbommel, namelijk de eigena-
resse van Salt Organic in de Boschstraat: An-
nemiek Keesmaat.

Annemiek is in augustus gestart met een 
no-nonsense biologische verswinkel aan de 
Boschstraat 24B te Zaltbommel. Het was een 
lange zoektocht naar de naam van de winkel. 
Het doel was een koppeling tussen de plaats 
Zaltbommel en natuurlijk biologisch. Dat is 
gelukt in de samenstelling Salt (van Saltboe-
mel) en Organic food (biologisch voedsel).
 De slogan van Salt Organic is een no-non-
sense biologisch verswinkel. Annemiek 
hoopt hiermee  veel klanten te trekken en 
geen druk op te leggen. Zij houdt er niet van 
om dingen als van ‘dit is gezond’ en ‘dit is 
slecht’ op te leggen, maar juist een mogelijk-
heid te bieden om zelf keuzes te maken. 

Biologisch
Bij biologisch moet niet altijd gedacht wor-
den aan gezonder, want als je bijvoorbeeld 
een zak biologische chips opeet blijft dit on-
gezond. Bij biologisch moet je denken aan 
duurzaam, geen chemische bestrijdingsmid-
delen, behoud van de toekomst, de bodem 
niet uitputten en vooral ook dat de generatie 
na ons ook nog prettig kan leven.  Alle le-
veranciers worden gecontroleerd en moeten 
aan strenge eisen voldoen om biologische 
producten  te mogen leveren. Dit wordt ge-
controleerd door de organisatie Skal. (Skal 
Biocontrole zet zich als toezichthouder in 

voor aantoonbare betrouwbaarheid van bio-
logische producten in Nederland). Op dit 
moment zijn er meer dan 4000 biologische 
boeren en levensmiddelen fabrikanten die 
onder toezicht staan van Skal.  
Biologische producten zijn over het alge-
meen iets duurder. Dit is niet altijd zo, maar 
komt omdat  er meer risico voor de boeren 
is en de doorlooptijd van de producten lan-
ger wordt. 
De leveranciers die Annemiek heeft gevon-
den, zijn bij voorkeur uit de omgeving. 
Twee daarvan komen uit de Bommelerwaard: 
St. Hendrick en ’t Aailand. St. Hendrick is le-
verancier van vlees en vleeswaren en ’t Aai-
land (Nederhemert-Zuid) levert groenten 
en fruit van de koude grond.  Als ’t Aailand 
de producten niet kan leveren dan worden 
ze bij de groothandel ingekocht. Annemiek 
kiest ook daar bij voorkeur voor Nederland-
se producten. 

Assortiment
Het assortiment lijkt mij een grote uitdaging. 
Als je in de winkel kijkt vind je een zeer grote 
verscheidenheid van biologische artikelen, 
van verse groenten tot curries tot wijn en 
ook thee. De versheid van deze producten 
blijft natuurlijk moeilijk, want klanten willen 
niet dat het loof van wortels slap hangt of 
dat een appel gerimpeld is. Van het zeer 
brede assortiment van Salt Organic, zouden 
meer inwoners van de Bommelerwaard  be-
wust moeten zijn. Hiervoor dan langs kunnen 
komen en niet alleen voor dat ene product 
van het recept, dit is zeker nog de uitdaging.  

Maar juist een 

mogelijkheid

te bieden om 

zelf keuzes te 

maken. 
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Annemiek is nu een aantal maanden bezig en 
de winkel loopt zoals ze hoopte. Voor de toe-
komst is wel meer omzet nodig om haar gezin 
te onderhouden. Er blijken nog steeds veel 
inwoners van de Bommelerwaard niet te we-
ten dat er een biologische verswinkel in het 
centrum van Zaltbommel is.
Salt Organic bezorgt niet aan huis, wel is de 
winkel vanaf februari het ophaalpunt van de 
Ecoplaza webshop, uiteraard komt hierover 
nog meer publiciteit.

Annemiek woont al ruim tien jaar in de Bom-
melerwaard. De vraag of er verband is tussen 
biologisch en natuur kan Annemiek alleen 
maar bevestigend beantwoorden.
De link tussen biologisch en natuur is volgens 
Annemiek vooral het behoud van natuur en 
het behoud van leven in de natuur op een 
heel gezonde manier. De biologische land- 
en tuinbouw houdt meer rekening met de 
natuur. Er wordt bijvoorbeeld meer gekeken 
naar wanneer er gezaaid wordt en wanneer 
geoogst. Er vindt wisselcultuur plaats (tus-
sendoor bloemen en kruiden),  er wordt geen 
gebruik gemaakt van chemische bestrijdings-

middelen en juist zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van eigen bemesting. 

Er zijn verschillende manieren: biologische, 
dynamisch-biologisch maar ook permacul-
tuur. De aanhangers van de permacultuur ge-
loven in lokaal, vers en gezond voedsel met 
respect voor mens en de aarde, waarbij zo-
veel mogelijk rekening wordt  gehouden met 
de natuur zodat deze niet uitgeput raakt en 
niet onderhouden hoeft te worden.
Annemiek draagt uit dat biologisch produc-
ten gezonder zijn, beter voor de natuur, meer 
voedingswaarde hebben en geen chemische 
bestrijdingsmiddelen bevatten. Eigenlijk 
terug naar hoe de producten honderd jaar 
geleden ook waren. Biologische producten 
staan dichter bij de natuur en er wordt minder 
ingegrepen in de natuur , de natuur wordt in 
waarde gelaten. De biologische verswinkel 
Salt Organic is een aanwinst voor de regio en 
wij wensen Annemiek veel succes.

Lot Tönis
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Flora en fauna van het Baanbrekerpad

Flora en fauna  
langs een klompenpad

Klompenpaden zijn inmiddels alom bekend. 
Deze cultuurhistorische wandelroutes in de 
provincie Gelderland en Utrecht zijn bij veel 
wandelaars en natuurliefhebbers zeer geliefd. 
De klompenpaden zijn een initiatief van de 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
en Landschap Erfgoed Utrecht. Inmiddels zijn 
er bijna honderd klompenpaden, waarvan er 
vijf in de Bommelerwaard liggen: het Hama-
rithapad rondom Nederhemert, het Alem-
schepad, het Zandslagenpad rondom Ros-
sum, het Baanbrekerpad tussen Wellseind en 
Ammerzoden en het onlangs gerealiseerde 
Nywelepad van maar liefst 14 kilometer tus-
sen Gameren en Nieuwaal. 

Natuur en klompenpaden
De Klompenpaden van SLG besteden veel 
aandacht aan de cultuurhistorie van een 
streek. Zo besteedt het Hamarithapad, dat 
deels loopt over het Eiland van Nederhe-
mert-Zuid, veel aandacht aan het kasteel 
Nederhemert, de veren over de Maas en 
de voormalige abdij van Berne. De klom-
penpaden zijn geen echte natuurpaden, al 
hoewel er over het landschap regelmatig iets 
beschreven wordt, maar weinig of geen info 
over de rijkdom aan flora en fauna, die je on-
derweg tegen kan komen. 

De Natuurwacht kwam op het idee om de 
flora en fauna ook te beschrijven en bij wij-
ze van proef starten we met het prachtige 
Baanbrekerpad, dat loopt van het veerhuis 
van Well via Wellseind naar kasteel Ammer-
zoden en vervolgens via Slot Well weer naar 
het startpunt. Een flinke wandeling van 10 ki-
lometer. Je kunt dit Klompenpad bijna voor 
de helft verkorten als je alleen het ‘Rondje 
Ammerzoden’ loopt, maar dan mis je wel 
een heel mooi gedeelte langs de Wellse dijk. 
Geen probleem trouwens om dit pad in twee 
etappes te lopen; je kunt dan ook alle aan-
dacht geven aan de vogels, bloemen, vlin-
ders en libellen die je onderweg tegenkomt.
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Start ’t Wellse Veerhuis
Vanaf het veerhuis van Well lopen we west-
waarts over de Wellse dijk richting Wellseind. 
Rechts ligt  het mooie dorp Well met grote 
tuinen en in het openlandschap een rij knot-
wilgen. Een prachtig jachtgebied voor de 
sperwer, die hier menige duif of merel zal 
hebben verschalkt. Links in de uiterwaard bij 
HMP195 staan nog oude meidoornhagen. 
Elders zijn ze verdwenen, maar hier zijn ze 
gelukkig nog steeds en bieden in de herfst 
voedsel aan trekvogels zoals kramsvogel en 
koperwiek. In het broedseizoen hoor je hier 
veel verschillende soorten zangvogels zoals 
grasmus, zwartkop en braamsluiper. 

Na het oversteken van de Bergse Maasdijk 
kunnen we onderlangs de dijk lopen. Het 
dijktalud is hier over een grote lengte ver-
sterkt met basaltblokken. Tussen de stenen 
groeien tal van bijzondere planten: Gladde 
walstro, vijfvingerkruid, boerenwormkruid 
en op een enkele plek Wit vetkruid en Bont 
kroonkruid. In de zomer kun je hier veel ver-
schillende soorten vlinders waarnemen zo-
als icarusblauwtje, Oranje zandoogje en het 
voor de Bommelerwaard zeldzame koevinkje.  
In de uiterwaard links foerageren vaak Grau-
we ganzen. Na ongeveer een kilometer ko-
men we bij de Kreek. Langs deze voormalige 
rivierarm van de Maas staat een dichte riet-
zone, die ideaal is voor het biotoop van de 
Kleine karekiet. 

In de wintermaanden kun je verschillende 
soorten eenden in de Kreek observeren: 
krakeend, kuifeend, slobeend en vooral veel 
smienten. 

De dodaars en het ijsvogeltje komen hier 
ook voor. Halverwege maakt de dijk een rui-
me bocht naar rechts. Rond 1700 is hier de 
dijk doorgebroken. Binnendijks is dat nog te 
zien aan een drassig populierenbos. Buiten-
dijks staat hier ook een bos van populieren 
en majestueuze Witte abelen. Op meerdere 
plekken zien we langs de Kreek een rabatten-
structuur in de uiterwaard liggen. Dit patroon 
van dammetjes en greppels gaf mogelijkhe-
den om in het drassige land toch een griend 
aan te leggen. Door aanslibbing liggen de 
gronden nu zo hoog dat begrazing door bij-
voorbeeld pony’s mogelijk is. Bij het gemaal 
de Baanbreker kunnen we via een trap de dijk 
op en vervolgen we het Klompenpad binnen-
dijks.

De Molenkampen en Het Heust
We lopen langs een maisakker en komen op 
een weggetje De Ezelaar uit, een naam die 
waarschijnlijk duidt op voormalige drassige 
hooilanden. Het gebied rondom de Ezelaar 
is een rijk weidevogelgebied van vooral kie-
vit. Maar grutto, tureluur en wulp broeden 
hier ook. Let ook op of je ergens de Gele 
kwikstaart ziet foerageren. Aan het eind van 
de Ezelaar komen we bij de Molenachterdijk 
en lopen in de berm waar een lange dubbe-
le rij iepen staan. Vroeger stonden er veel 
iepen in de Bommelerwaard, maar door de 
iepenziekte zijn velen gesneuveld. Deze ie-
pensoort is resistent tegen de ziekte. Bij de 
kruising met de Weigraaf  goed opletten bij 
het oversteken. We gaan rechts af en lopen 
in de berm. Hier staan eiken. Voorheen ston-
den hier populieren. Populieren zijn echter al 
na dertig jaar kaprijp. De eik kan veel ouder 
worden en heeft grote natuurwaarden. 

dorp Well

‘t Wellse veerhuis

dodaars

Maar hier zijn 

ze gelukkig 

nog steeds en 

bieden in de 

herfst voedsel 

aan trekvogels 

zoals

kramsvogel en 

koperwiek
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We gaan linksaf en lopen langs een smal 
bos, dat speciaal is aangelegd als dekkings-
mogelijkheid voor wild: ree, fazant, patrijs. 
In het voorjaar zingen hier vele zangvogels 
zoals tjiftjaf, heggemus en zwartkop. Groene 
specht, Grote bonte specht en boomkruiper 
zie en hoor je hier veelvuldig. In het bos staan 
tussen de essen en elzen ook eiken. Het wei-
degebied hier wordt Het Heust genoemd, 
wat duidt op moerassige gronden met struik-
gewas. Aan het eind gaan we links een fraai 
landweggetje op. Hier staan mooie oude 
knotwilgen, die goed onderhouden worden. 
Links staat een prachtig gevormde els.
We komen uit op het Wellse steegje. Aan het 
eind staan rechts wederom elzen. Deze zijn 
geknot. Vogels, vooral mezen, putters, vin-
ken en sijsjes zijn verzot op de zaden, die in 
de elzenpropjes verstopt zitten.

De Meersloot
Als je het hele Baanbrekerpad wilt lopen dan 
ga je bij de Meersloot linksaf; het fazanten-
pad. Voor de verkorte route moet je rechts 
en loop je via Slot Well weer naar ‘t Wellse 
Veerhuis. Wij nemen de lange route en zien 
links van ons een smal bos van essen en el-
zen, dat evenwijdig loopt met de Meersloot 
en de Heust. In dit bos huist de grootste 
roekenkolonie van de Bommelerwaard: ruim 
honderd nesten. 

De omwonenden zijn er niet echt blij mee, 
want deze kraaiachtigen laten werkelijk de 
gehele dag flink horen dat ze er zijn. Maar 
fascinerend is dit spektakel wel. Aan de 
overzijde van deze oude maasbocht staan 
wederom elzen. Geen wonder dat dit het sij-
senbos genoemd wordt. In het voorjaar kun 
je hier een bijzonder vlindertje tegenkomen: 
het oranjetipje. 

Dankzij het plantje Look zonder look, de 
waardplant van dit witte vlindertje, kunnen 
enkele exemplaren zich hier handhaven. 
Blauwe reigers staan hier regelmatig te vis-
sen. Let vanaf oktober ook op de Grote en 
Kleine zilverreiger. Na ongeveer 1 km. komen 
we in de bebouwde kom van Wordragen. 
Rechts van de weg staan flinke knotwilgen 
en op de open plaatsen zijn nieuwe wilgen 
bijgeplant. Goede zaak! Aan het eind van de 

Vogels,

vooral mezen, 

putters, vinken 

en sijsjes zijn 

verzot op de 

zaden, die in de 

elzenpropjes 

verstopt zitten.

Witte abeel

oranjetipje

putter
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Wordragensestraat gaan we rechtsaf. Hier zie 
je enkele zeer grote Witte abelen, herkenbaar 
aan de bijzondere grijze stam met ruitvormi-
ge tekeningen op de schors. De gelobde bla-
deren hebben bij het ontluiken een laag witte 
dons op de achterzijde. Langs de Meersloot 
zelf zien we nog enkele spontaan opgekomen 
abelen. We gaan links het eendenpad op en 
vervolgen de oude maasstroom. Er staan 
hier veel bramenstruiken. Een ideaal biotoop 
voor een klein onopvallend broedvogeltje: de 
braamsluiper.

Kasteel Ammersoyen 
Aan de westzijde van de Meersloot ligt Slot 
Well en hier aan het andere eind ligt het 
prachtige middeleeuwse kasteel Ammersoy-
en. We lopen vervolgens via de Achterstraat 
naar het kasteel. 

Aan deze Achterstraat vind je een bomenrij 
van essen en als je goed kijkt zie je in een van 
de populieren aan de andere zijde het ronde 
nestgat van een Grote bonte specht. Bij de 
Groene specht is de opening ovaal. Boven 
het weidelandschap links jaagt vaak de toren-
valk en vreemd genoeg rust hij vaak uit in een 
van de twee sparren, die langs de maisakker 
staan. Kieviten kun je hier in het voorjaar zien 
baltsen en je hebt kans op de baltsroep van 

de patrijs bij het opkomen van de zon. Let 
ook op het mooie landschap dat omzoomd 
wordt door een schitterende rij knotwilgen. 
Bij het kasteel ligt een kleine kruidentuin, die 
in juni op zijn mooist is wanneer alle lavendel 
staat te bloeien. Rond het kasteel staan oude 
fruitbomen, een heuse mispel en een drietal 
forse platanen. We lopen door de bebouwde 
kom van Ammerzoden en komen uiteindelijk 
uit op de maasdijk en gaan rechtsaf richting 
Well.

De Wellsche Waard
Voorbij de kleine camping gaan we bij ‘t 
Oude Veerhuis linksaf de uiterwaard in. We 
lopen naar de rivier de Maas en vervolgen de 
route. In de wintermaanden verblijven in de 
uiterwaarden langs de Maas vele honderden 
brandganzen, die vanuit het hoge noorden 
( Spitsbergen) in het rivierengebied komen 
overwinteren. Vaak zit er ook een groepje 
kolganzen tussen. Na een stukje grasland ko-
men we bij een maisakker en lopen links van 
de afrastering door een haag van bramen. 
Dit zijn ideale locaties voor de braamsluiper, 
grasmus en kneu om veilig hun jongen groot 
te brengen. We zien in de verte aan de dijk 
allerlei woningen staan. Enkele particulieren 
houden als hobby schapen. Je ziet twee bij-
zondere rassen: de racka, een schaap met 
lange gedraaide horens en de ryeland, de 
teddybeer onder de schapen. 

braam

de Racka

De teddybeer 

onder de 

schapen
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In 1437 is hier tussen Ammerzoden en Well 
de dijk doorgebroken. De dijk is om het wiel 
gelegd. Dit wiel, onzichtbaar vanaf het wan-
delpad, is nu een prachtig natuurgebiedje 
dat beheerd wordt door Natuurmonumen-
ten. Veel soorten rietvogels broeden hier 
zoals de rietgors, bosrietzanger en de Klei-
ne karekiet. Langs de oevers van de Maas is 
het een rijkdom aan bloemen: kruisdistel, St. 
Janskruid, boerenwormkruid, knoopkruid, 
duizendblad, etc. In een steile oever zit een 

flinke kolonie oeverzwaluwen. Ook de bever 
komt hier voor. Let maar op de knaagsporen 
op wilgen. De bloemen trekken veel vlinders 
aan, zoals distelvlinder, icarusblauwtje, Bruin 
blauwtje, Oranje luzernvlinder, etc. In het pas 
verschenen natuurboek over de Bommeler-
waard (Bommelerwaard Natuurlijk) staan alle 
vogels, vlinders en libellen vermeld, die in 
de Wellsche waard voorkomen. We vervol-
gen het pad naar ‘t Wellsche Veerhuis; het 
eindpunt van dit Baanbrekerpad.

Ton van Balken
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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 
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