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“Natuurlijk Bommelerwaard”
Het gloednieuwe halfjaars magazine met artikelen 
over de natuur in de Bommelerwaard en aanver-
wante zaken. Ook het verenigingsnieuws, zo als de 
activiteitenagenda, is in deze uitgave opgenomen.

Gratis voor leden, losse nummers € 3,50

“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

Natuurwacht Bommelerwaardwww.natuurwachtbommelerwaard.nl

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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Voorwoord

Tja daar zit je dan, als nieuwe voorzitter, achter je toetsenbord om een voorwoord te schrijven. 
Een onderwerp en inspiratie, daar gaat het om. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat 
mijn voorganger de lat hoog heeft gelegd…

Harry Puijker is twaalf jaar bestuurslid geweest, waarvan zo’n tien jaar voorzitter. In die periode 
trof hem een noodlottig ongeluk, waarmee hij in een rolstoel terecht kwam. Bewondering en 
respect, want het was voor Harry geen aanleiding om met het bestuurswerk te stoppen. 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 maart j.l. hebben we Harry uitgezwaaid met 
mooie woorden en een paar cadeautjes. 
Harry, nogmaals dank voor je jarenlange inzet voor onze Natuurwacht Bommelerwaard.

Toevalligerwijs heet uw nieuwe voorzitter ook Harry en ik wil hier kort iets over mijzelf vertellen. 
Ongeveer zeven jaar terug ben ik  in het bestuur van de Natuurwacht terecht gekomen. Toen 
was ik nog (o.a.) biologiedocent aan het Cambium College en dat was dan ook de ‘ingang’. 
Omdat grafische vormgeving een -wat uit de hand gelopen- hobby van mij is, ben ik me bin-
nen het bestuur al snel gaan bemoeien met de nieuwsbrief en alle andere ‘grafische uitingen’ 
van de vereniging. Het boek “Bommelerwaard Natuurlijk” is daar een sprekend voorbeeld van 
en ook het tijdschrift wat nu voor u ligt, mag ik in elkaar flansen en dat is een feest om te doen.

Een andere hobby, vogels, heeft er toe geleid dat ik alweer ruim vier jaar de kar mag trekken 
van de steenuilenwerkgroep en ook dat is een feest om te doen. Kasten maken, ophangen en 
controleren, samen met de negen man tellende werkgroep, zijn daar de ingrediënten.

En dan zijn daar nog al die andere ideeën die door m’n hoofd spoken: een werkgroep kleine 
marterachtigen, een lesprogramma over steenuilen voor het basisonderwijs, sowieso het be-
trekken van jeugd bij de natuur… Kortom: u hoort nog van mij.

 

Harry Kolman  

Bewondering

en

respect
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Sinds mijn verhuizing naar de Bommeler-
waard loop ik graag een rondje door de 
Kloosterwiel. Dat is vlak bij mijn huis en zo 
kan ik in de gaten houden of er nog nieuwe 
paddenstoelen gekomen zijn. Natuurlijk zijn 
er nog meer gebiedjes die de moeite waard 
zijn om even te bezoeken. En wat ik wel ver-
wacht had: in de Bommelerwaard groeit een 
andere verzameling paddenstoelen dan ik 
gewend was op de Brabantse zandgronden. 
Wat is daar de achtergrond van?  

Perspectief
Er zijn tot nu toe in Nederland zo’n 5700 
paddenstoelsoorten officieel geregistreerd. 
De meeste daarvan zul je niet gauw tegen-
komen, gewoon omdat ze te klein zijn of te 
zeldzaam. Maar ook omdat paddenstoelen 
niet zomaar overal groeien. Ze stellen name-
lijk bepaalde eisen aan hun voedselbron, al 
naar gelang de soort. 

Hoe komt een paddenstoel aan 
zijn voedsel? 

Paddenstoelen zijn alleen maar de vrucht- 
lichamen van een zwamvlok van schimmel-
draden, te vergelijken met de kersen aan 
een kersenboom. Zo’n zwamvlok is een le-
vend wezen, dat sterk afhankelijk is van zijn 
omgeving. Het kan niet zelf zijn brandstof 
en bouwstoffen maken zoals planten dat 
wel kunnen. Planten halen hun grondstoffen 
uit de bodem en gebruiken hun bladgroen 
om er met behulp van lucht en zonlicht b.v. 
koolhydraten van te maken. Dat kunnen 
zwamvlokken niet, want zij hebben geen 
bladgroen. Dus moeten zij hun voedsel zien 
te onttrekken aan hun omgeving. Sommi-

ge halen dat uit dode planten door hout of 
bladstrooisel af te breken. Dat komt goed 
uit, want op die manier wordt al dat dode 
materiaal opgeruimd. Andere halen het uit 
levende bomen en planten, door hun voe-
dingsstoffen te stelen. Dat vinden wij mensen 
niet prettig, want dan hebben we te maken 
met zieke bomen en planten. En een derde 
groep hoeft niets af te breken, maar leeft in 
de bodem in nauwe verbinding met boom-
wortels. Zij kríjgen hun koolhydraten van de 
bomen, in ruil voor water en mineralen. Want 
daar zijn zulke zwamvlokken weer goed in, 
water en mineralen uit de bodem halen. Een 
mooie vorm van samenwerking. 

Aanpassing
Zwamvlokken hebben zich sinds het begin 
der tijden gespecialiseerd, niet alleen in de 
manier waarop ze voedsel halen, maar ook 
op het substraat: de planten, bomen en die-
ren die ze daarvoor gebruiken. Ook de on-
dergrond (zand, klei, leem, veen enz) speelt 
een rol bij de mogelijkheid om ergens te 
leven. De zwamvlokken zijn door hun spe-
cialisatie verbonden aan een bepaald bio-
toop: een biotoop is een gebiedje waar de 
omstandigheden zodanig zijn dat bepaalde 
soorten zich er thuis voelen. 
Sommige paddenstoelen zijn niet erg kies-
keurig en kunnen in verschillende biotopen 
leven, zoals bij het Zwavelkopje. Andere zijn 
supergespecialiseerd en kunnen maar één 
klein onderdeeltje van één bepaalde boom-
soort gebruiken. Een voorbeeld daarvan is 
het Valse essenvlieskelkje, dat uitsluitend in 
de bladsteeltjes van de es groeit en daar de 
gevreesde essentaksterfte veroorzaakt. 

Paddenstoelen van de Bommelerwaard

Dijkje bij Zaltbommel. Biotoop: kleidijk met populieren, wilgen en essen. 

Er zijn tot nu toe 

in Nederland 

zo’n 5700 pad-

denstoelsoorten 

officieel 

geregistreerd.
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Biotopen in de Bommelerwaard 
En zo kun je begrijpen dat in de Bommeler-
waard de paddenstoelen voorkomen die ho-
ren bij kleigrond, populieren, wilgen, essen, 
esdoorns, linden, kastanjes. Zulke biotopen 
in de Bommelerwaard zijn bijvoorbeeld 
eendenkooien, broekbossen, kleibossen en 
landgoederen op kleigrond. 

Krulhaarkelkzwam. 
Een bijzondere paddenstoel die in de win-
ter groeit op bemoste stammetjes van es en 
wilg, alleen  in  kleigebieden. Deze 
paddenstoel kan in veel terreinen van de 
Bommelerwaard worden gevonden. 

Biotoop:  
houtsnippers op kleigrond

De Kloosterwiel is een natuurgebiedje op 
klei. Omdat je er anders niet lopen kunt, zijn 
de paden bedekt met een laag snipperhout, 
afkomstig van lokale bomen. Die snipperlaag 
vormt een biotoop voor een gespecialiseer-
de groep: de houtsnipperpaddenstoelen. De 
afgebeelde soorten werden hier de afgelo-
pen jaren gevonden. 

Gewoon korthaarschijfje
Op vette, wat vochtige bodem. Typisch op 
kale verstoorde plaatsen. Vandaar misschien 

dat hij in het eerste jaar na de omvorming 
van het terrein gevonden werd, maar daarna 
niet meer. 

Tranende franjehoed 
Deze paddenstoel kan massaal optreden. 
De bermen van de Kloosterwiel waren in 
2016 over honderden  meters zwart ge-
kleurd door de sporen. 

Dooiergele mestzwam (foto Ben Meurs)
Jong is deze paddenstoel inderdaad zo geel 
als een eidooier, maar later wordt hij op het 
centrum na grijs.

Spaanderfranjehoed

 Krulhaarkelkzwam

Gewoon korthaarschijfje

Tranende franjehoed

Dooiergele mestzwam

Spaanderfranjehoed

foto 1  
Krulhaarkelkzwam 
(Sacroscypha austriaca)

foto 2
Gewoon korthaarschijfje
(Melastiza chateri)

foto 3
Tranende franjehoed 
(Lacrymaria lacrymabunda)

foto 4
Dooiergele mestzwam
(Bolbitius titubans)

foto 5
Spaanderfranjehoed 
(Psathyrella marcescibilis)
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Blauwwordend kaalkopje

Geaderde leemhoed
Deze paddenstoel groeide op een enorme 
snipperhoop op het parkeerterrein van de 
Lieskampen. 

Biotoop: kleibos
Het landgoed Neerijnen en Waardenburg is 
landelijk bekend om de bijzondere padden-
stoelen die typisch zijn voor een kleibos. 

Satansboleet
Een zeldzame “zuidelijke” paddenstoel, die 
bijgedragen heeft aan de roem van Neerij-
nen. Na de verharding van de paden is het 
wachten op zijn terugkeer. 

Blauwwordend kaalkopje

Geaderde leemhoed

Satansboleet

Populiervezelkop
Een soort die zich thuisvoelt in het rivieren-
gebied en bij populieren, maar ook wel bij 
wilgen en essen groeit. 

Grote aderbekerzwam
Op zware klei in verstoorde terreinen, bij-
voorbeeld op dit landgoed in bermen waar-
op gelopen wordt of in weiden met schapen. 

Spoelvoetchampignon
Een mooie champignon die altijd in dichte 
groepen groeit. Een typische paddenstoel 
voor parkbossen op klei. 

Populiervezelkop

Spoelvoetchampignon

foto 6  
Blauwwordend kaalkopje
(Psilocybe cyanescens)

foto 7
Geaderde leemhoed 
(Agrocybe rivulosa)

foto 8
Satansboleet  
(Boletus satanas)

foto 9
Populiervezelkop  
(Inocybes quamata)

foto 10
Grote aderbekerzwam
(Disciotis venosa)

foto 11  
Spoelvoetchampignon 
(Agaricus bohusii)

Grote aderbekerzwam
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Gedrongen breeksteeltje
Breeksteeltjes zijn gewoonlijk fragiele pad-
denstoeltjes, maar deze soort is wat forser. 
Hij heeft een sterke voorkeur voor kleigrond, 
maar is ook in het rivierengebied zeldzaam. 

Paddenstoelen in bosjes, parken 
en langs wegbermen

Blozende stinkvezelkop
In het park grenzend aan de Kloosterwiel 
hebben deze vezelkoppen hun vaste plekje. 
Bij beschadiging verkleuren ze roze, ze “blo-
zen” dan. 

Populierridderzwam
Deze populierbegeleider (deze term zegt 
dus al dat deze zwam in symbiose leeft met 
de populier) werd gevonden in het honden-
trainingsterrein bij de Capreton. 

Gedrongen breeksteeltje

Blozende stinkvezelkop

Populierridderzwam

Tweekleurige korstzwam
Neen, geen elfenbankje maar een meer 
zeldzame soort, die groeide in het bos bij  
drinkwaterpompstation Kolff bij Waarden-
burg. 

Netstelige heksenboleet
Langs de toegangsweg naar het centrum 
van Zaltbommel staan prachtige linden. 
Daaronder kunnen op het einde van de 
zomer al massaal deze boleten worden ge-
vonden. De buisjes onder de hoed zijn rood 
en op de steel ligt een fraai netwerk. Voor-
zichtig behandelen, want anders kleurt deze 
paddenstoel snel donkerblauw. 

Yvonne Dijkman

Tweekleurige korstzwam

Netstelige heksenboleet

foto 12
Gedrongen breeksteeltje 
(Conocybe pygmaeoaffi-
nis)

Foto 13 
Blozende stinkvezelkop 
(Inocybe haemacta)

Foto 1B 
Populierridderzwam 
(Tricholoma populinum)

Foto15 
Tweekleurige korstzwam 
(Laxitextum bicolor)

Foto 16 
Netstelige heksenboleet 
(Boletus luridus)
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In het artikel over Het Roomgat in ons maga-
zine van maart 2017 meldden we dat er in het 
broedseizoen van 2017 een vogelinventarisa-
tie zal worden uitgevoerd in dit fraaie doch 
kleine natuurreservaat van Natuurmonumen-
ten nabij Hedel.
Het gebied werd tussen maart 2017 en juli 
2017 zeven keer rond zonsopgang bezocht. 
Om ook een beeld van de vlinder- en libel-
lenfauna te krijgen werden er ook enkele in-
ventarisaties op goede zomerse dagen uitge-
voerd. Het aantal soorten broedvogels is niet 
spectaculair. Voor een dergelijk kleinschalig 
gebied (nog geen hectare) is het opzienba-
rend. In totaal zijn er 39 soorten broedvogels 
geïnventariseerd (zie tabel). Een grote verras-
sing was het territorium van een nachtegaal. 
In de gehele Bommelerwaard komen slechts 
tien paartjes voor. De ijsvogel is niet als 
broedvogel gesignaleerd, terwijl uit medede-
lingen van Natuurmonumenten blijkt dat dit 
wel in het verleden is gebeurd.

Blauwe reigers
Bekend is de kleine kolonie Blauwe reigers  
aan de rand van het wiel. Er zijn dertien be-
woonde nesten geteld. Op nog geen hon-
derd meter van de kolonie heeft de buizerd 
zijn nest. De sperwer en de torenvalk zijn niet 
als broedvogels waargenomen. De sperwer 
wordt wel bij regelmaat jagend gezien in en 
rond Het Roomgat. Dat geldt ook voor de to-
renvalk. Aan de oostzijde is in februari 2017 
een torenvalkkast opgehangen. Wellicht dat 
de torenvalk die huist in de Hedelsche Waard 
hier gebruik van gaat maken. Rondom dit re-
servaat broedt tenminste één paartje steen-
uilen. De ransuil is niet waargenomen. Deze 
geoorde uil heeft volgens mededelingen in 

Vogelinventarisatie Roomgat Hedel

2016 wel in het gebied gebroed.

Kwetsbaar
Het aantal soorten broedvogels mag dan 
hoog zijn, maar het aantal broedparen per 
soort is gering. Van de meeste soorten ko-
men slechts één of twee paartjes voor. Bij uit-
zondering drie of vier: tjiftjaf, zwartkop, vink 
en winterkoning. Om die reden adviseren wij 
ten zeerste aan Natuurmonumenten om het 
gebied niet open te stellen en de huidige 
‘niet-toegankelijkheid’ te handhaven. De rust 
in het gebied blijft hierdoor gewaarborgd. 
Kwetsbare soorten als nachtegaal, tuinfluiter 
en fitis zijn daar zeer bij gebaat. Belangrijk is 
ook de grenzen aan de achterzijde van het 
gebied te bewaken. Bij regelmaat wordt de 
berm en de greppel gebruikt voor opslag van 
het nabij gelegen bedrijf. Voor het territorium 
van de nachtegaal is dit funest. 

Beheer
Het bos in dit reservaat is gevarieerd. Er zijn 
hoog opgaande bomen en een goede struik-
laag. Vooral de bomen met een ruwe schors, 
zoals populier en wilg, zijn belangrijk voor de 
twee soorten spechten die voorkomen: Groe-
ne specht en Grote bonte specht. Ook voor 
de boomkruiper zijn deze bomen belangrijk. 
Behoud van deze variatie in de houtopstan-
den is niet alleen voor deze vogels belangrijk, 
maar ook voor de verschillende soorten vleer-
muizen die in de holten van de oude bomen 
huizen. De afgelopen jaren is veel achterstal-
lig onderhoud in dit reservaat weggewerkt. 
Belangrijk is het gebied tot rust te laten ko-
men en enkel het noodzakelijk snoeiwerk aan 
de knotwilgen uit te voeren.

Het gebied 

werd tussen 

maart 2017 en 

juli 2017 zeven 

keer rond

zonsopgang 

bezocht. 
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Waterkwaliteit wiel
Rondom het kleine wiel is veel licht gecre-
eerd door met name struiken aan de zuidzij-
de flink terug te snoeien. De waterkwaliteit 
is door ons niet onderzocht, maar die lijkt 
heel slecht. Vissen en amfibieën zijn door ons 
niet waargenomen. Libellen en waterjuffers 
worden niet boven het wiel waargenomen, 
terwijl binnendijks op geringe afstand in de 
wetering meerdere soorten zijn geteld: Vroe-
ge glazenmaker, Grote keizerlibel, viervlek, 
glassnijder en Gewone oeverlibel, Grote 
roodoogjuffer. Oorzaak van de slechte kwali-
teit zijn de in het verleden gedumpte stoffen 
in het wiel. Vele jaren is er aan de achterzijde 
van alles en nog wat in het wiel gestort. Het is 
niet verstandig het wiel te verbinden met de 
verderop gelegen wetering. Het is een goe-
de zaak dat de diverse greppels uitkomen op 
het wiel en zo regelmatig voor schoon wa-
ter zorgen. Meer toetreding van zonlicht zou 
ook een goede zaak zijn. 

In een gesprek met de beheerders van Na-
tuurmonumenten zullen wij nogmaals plei-
ten voor het verwijderen van enkele hoge 
essen aan de dijkzijde. Bij een betere wa-
terkwaliteit zullen soorten als waterhoen, 
Wilde eend en wellicht waterral zich hier 
gaan thuis voelen. Nu is het slechts de meer-
koet die als enige watervogel hier broedt.

Dank
Dank gaat uit naar de beheerders van Na-
tuurmonumenten, die er alles aan doen om 
dit kleine natuurreservaat weer een hoge 
kwaliteit te geven. 39 soorten is iets waar je 
trots op mag zijn. 
Dank ook aan Rien Melis, Gunter Peters, Ton 
van Balken, Co Hoevenaren, Cassandra van 
Altena en Lina Slotboom, die met elkaar dit 
gebied in 2017 intensief hebben geïnventa-
riseerd.

Soort aantal Soort aantal

1 Boomkruiper 2 21 Merel 3

2 Bosrietzanger 1 22 Nachtegaal 1

3 Buizerd 1 23 Nijlgans 1

4 Ekster 1 24 Pimpelmees 1

5 Fitis 2 25 Putter 1

6 Grasmus 1 26 Ransuil 0 - 1

7 Groene specht 1 27 Reiger 13

8 Groenling 1 28 Roodborst 2

9 Grote bonte specht 2 29 Spreeuw 5

10 Grote lijster 0 - 1 30 Steenuil 0 - 1

11 Heggenmus 1 31 Tjiftjaf 3

12 Holenduif 1 32 Tuinfluiter 1

13 Houtduif 2 33 Vink 3

14 IJsvogel 0 34 Vlaamse gaai 1

15 Kauw 2 35 Waterhoen 0

16 Kleine Karekoet 1 36 Wilde eend 0 - 1

17 Koekoek 0 - 1 37 Winterkoning 4

18 Koolmees 2 38 Zanglijster 1

19 Kraai 1 39 Zwartkop 2 - 3

20 Meerkoet 1

Dank gaat uit 

naar de

beheerders van 

Natuurmonu-

menten, die er 

alles aan doen 

om dit kleine 

natuurreservaat 

weer een

hoge kwaliteit

te geven

Tabel: Broedvogels Roomgat, Hedel
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leden  Dirk Muller
  Ton van Balken

Verenigingsnieuws 2017-2

Eerste uitgave magazine ‘Natuurlijk Bom-
melerwaard’ enthousiast ontvangen

De eerste uitgave van het magazine van de Natuurwacht 
Bommelerwaard afgelopen maart is goed ontvangen 
door onze leden, we hebben veel enthousiaste reacties 
mogen ontvangen. De uitgave zorgde ook voor een dui-
delijke piek in het aantal aanmeldingen van nieuwe leden, 
waar wij zeer verheugd mee zijn. Kent u mensen die lid 
willen worden van onze vereniging? Verwijs ze dan naar 
het inschrijfformulier op onze website: www.natuurwacht-
bommelerwaard.nl. 

Terugblik Algemene Ledenvergadering
Dit jaar vond de Algemene Ledenvergadering op woens-
dag 22 maart plaats op een nieuwe locatie, de Grote Aak 
in Zaltbommel. Tijdens de vergadering werd het jaarver-
slag van 2016, de financiële situatie, de begroting, en de 
plannen voor 2017 toegelicht aan de aanwezige leden. 
Ook werd het nieuw opgestelde huishoudelijk reglement 
vastgesteld.

Algemeen bestuursleden Dirk Muller en Harry Kolman 
waren aftredend en opnieuw verkiesbaar, zij werden op-
nieuw verkozen door de vergadering.

Voorzitter Harry Puijker trad in deze vergadering af en 
nam afscheid van het bestuur van de Natuurwacht.  
Harry Puijker heeft 13 jaar deelgenomen aan het bestuur, 
waarvan 11 jaar als voorzitter. Vanaf deze plek willen wij 
Harry nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de Natuur-



12

wacht! Zoals u heeft kunnen lezen in het voorwoord van 
dit magazine heeft Harry Kolman het voorzittersstokje 
overgenomen. Harry Kolman is sinds 2011 als algemeen 
bestuurslid actief in het bestuur. Hij heeft in die tijd vele 
taken op zich genomen, waaronder het opzetten van een 
Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard. Na afloop van de 
vergadering gaf hij dan ook een zeer interessante en ver-
makelijke lezing over steenuilen en de werkgroep.

De volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland 
op woensdag 7 maart 2018. U ontvangt hier uiteraard nog 
een uitnodiging voor.

Rabobank Clubkas Campagne:  
Stemmers, bedankt!

De Rabobank stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor 
stichtingen en verenigingen in de Bommelerwaard. Le-
den van de Rabobank kunnen vijf stemmen uitbrengen op 
een stichting of vereniging naar keuze. Elke stem is geld 
waard, want het bedrag wordt evenredig verdeeld naar 
het aantal stemmen. De Natuurwacht Bommelerwaard 
heeft dit jaar 517,86 euro mogen ontvangen via de Rabo-
bank Clubkas Campagne. Wij willen onze stemmers heel 
hartelijk bedanken!

Oproep
Zoals u ongetwijfeld zult weten, heeft de Natuurwacht 
Bommelerwaard een website. Dat zo’n website bijgehou-
den moet worden, wil het de moeite waard zijn om regel-
matig bezocht te worden, behoeft geen betoog.
Onze website wordt gehost bij Yourhosting.nl en is ge-
maakt met het content-managing-systeem Joomla.
Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons de website wil 
gaan beheren. Het gaat dan om iemand die (enige) erva-
ring heeft met Joomla en er wat tijd in wil steken. 
De hoeveelheid tijd die daar in gaat zitten is natuurlijk 
mede afhankelijk van de ervaring/kennis in deze materie. 
In de praktijk komt het gemiddeld neer op enkele (max. 2) 
uren per week, maar er zijn ook weken dat er geen werk-
zaamheden te doen zijn. Bent of weet u zo iemand, wilt u 
dan contact opnemen. 
Dat kan per email: info@natuurwachtbommelerwaard.nl

Buxusrups
Helaas heeft de buxusrups flink toegeslagen in onze 
heemtuin ‘De Kloosterhof’. Ieder jaar is het een gevecht 
om de schade die de rups veroorzaakt aan de buxushaag-
jes te beperken. Dit jaar is het wel heel erg. Veel haagjes 
zijn kaal en niet meer levensvatbaar. Er is daarom besloten 
alle buxus te verwijderen. Maar liefst 110 meter haag. 
Een flinke klus om al die planten te verwijderen. 

Met onze vrijwilligers is die klus in twee middagen uitge-
voerd. Dankzij een bijdrage van de gemeente Zaltbommel 
konden er nieuwe planten besteld worden: Ilex Crenata. 
Deze hulstachtige, die veellijkt op de buxus, heeft geen 
last van de buxusrups. In de eerste week van september 
zijn alle 800 nieuwe plantjes gepoot. Nu maar hopen dat 
ze goed aanslaan. Dank aan onze vrijwilligers voor het 
vele en zware werk.

Rectificatie
In de vorige uitgave van Natuurlijk Bommelerwaard is de 
verkeerde naam vermeld bij de foto van de steenuil (p 23). 
Deze foto is gemaakt door Co Hoevenaren.
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Activiteitenagenda oktober 2017 – maart 2018

Datum Soort activiteit Thema Informatie

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 verra-
den 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 Landschaps-
beheer

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

8-10-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

Van batterij Brakel naar batterij Poederoijen Start: 10.00 bij batterij van Brakel
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

18-10-2017 Openbare excursie Paddenstoelen zoeken in de Kloosterwiel
Paddenstoelen zijn het hele jaar door te vinden, 
maar het najaar is natuurlijk de mooiste tijd om 
op zoek te gaan. We gaan in de Kloosterwiel op 
pad om te ontdekken welke paddenstoelen daar 
te vinden zijn.

Start: 14.00 bij de ingang aan de straat 
Kloosterwiel (bij het bruggetje)
Duur: ongeveer 2 uur
Deelname: gratis
Let op: afhankelijk van het paddenstoe-
lenaanbod kunnen datum en startpunt 
nog gewijzigd worden; kijk voor de laat-
ste informatie op www.natuurwacht-
bommelerwaard.nl.
Contactpersoon: Ton van Balken

21-10-2017 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkdag landschap Dronkaardswiel Hedel Start: 9.30 vertrek vanaf Beersteeg, Zalt-
bommel / 10.00 verzamelen Maasdijk in 
Hedel nabij Hondsneststraat
Contactpersoon: Ton van Balken

4-11-2017 Werkgroep Landschaps-
beheer

Landelijke Natuurwerkdag Gelders Landschap Start: 10.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

19-11-2017 Openbare excursie Door de bomen het bos weer zien? 
Vaak lopen we er zomaar aan voorbij. Aan die 
waardevolle en monumentale bomen. Ze trotse-
ren weer en wind. Blijven fier staan. Wijd of war-
rig vertakt. Bomen met breed opstijgende takken, 
met treurende takken. Hoe hoog en hoe dik en 
hoe oud kunnen bomen wel niet worden? Tijdens 
deze herfstwandeling staan we stil bij de natuur-
waarden en cultuurgeschiedenis van deze bomen.

Start: 10.00 uur, Beersteeg in Zaltbom-
mel
Duur: 2 uur
Contactpersoon: Beppie Schothorst

25-11-2017 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkdag landschap Kloosterwiel Start: 10.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

10-12-2017 Werkgroep Vogels en 
Planten

Buitenpolder Heerewaarden Start: 10.00, Heggeldijk Heerewaarden
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

16-12-2017 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkdag landschap Kloosterwiel Start: 10.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

6-1-2018 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkdag landschap Eendenkooi Hedel Start: 10.00, Achterdijk 49 in Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken
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21-1-2018 Openbare excursie Voorbereiden op de tuinvogeltelling
De tuinvogeltelling van de Vogelbescherming 
wordt jaarlijks georganiseerd en groeit aan popu-
lariteit. Met deze excursie ben je goed voorbereid 
op de telling, want we gaan op zoek naar typische 
tuinvogels, zoals de pimpelmees, koolmees, me-
rel, winterkoning en de Grote bonte specht. 

Start: 10.00 in de Heemtuin aan de 
Oliemolen in Zaltbommel
Duur: ongeveer 2 uur
Contactpersoon: Cassandra van Altena

27-1-2018 Werkgroep Landschaps-
beheer

Werkdag landschap Start: 10.00, locatie: Hedelse beneden-
waarden. Veramelen ingang natuurge-
bied
Contactpersoon: Ton van Balken

28-1-2018 Werkgroep Vogels en 
Planten

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

17-2-2018 Werkgroep Landschaps-
beheer

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

25-2-2018 Beverwerkgroep: 
Openbare excursie

Bevers in de Bommelerwaard
Al een aantal jaar voelt de bever zich goed thuis 
in de Bommelerwaard. In deze excursie zullen 
werkgroepleden van de Beverwerkgroep Bomme-
lerwaard alles vertellen over dit grote knaagdier 
en u wijzen op de sporen die hij achterlaat tijdens 
zijn nachtelijke uitstapjes.

Start: 10.00, ingang Gamerensche Waar-
den (bij de brug)
Duur: ongeveer 2 uur
Contactpersoon: Cassandra van Altena

3-3-2018 Werkgroep Landschaps-
beheer

Gelderse Werkdag - Landschapsbeheer Gelder-
land

Aanmelden bij Ton van Balken

4-3-2018 Werkgroep Vogels en 
Planten

Rijswaard en Sterrebos Nederhemert Start: 9.30 verzamelen bij de Esso, Zalt-
bommel
Duur: 2-3 uur
Contactpersoon: Dirk Muller

Raadpleeg voor de laatste informatie over de excursies 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
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Broedvogelpopulatie van Kloosterwiel 
handhaaft en versterkt zich

Holenduif, 

Groene specht, 

Grote bonte 

specht, kauw en 

boomkruiper 

zijn zelfs in aan-

tal toegenomen

In 2017 hebben vrijwilligers van de Natuur-
wacht een broedvogelinventarisatie uitge-
voerd in het natuurgebied De Kloosterwiel. 
Dit oudste wiel van de Bommelerwaard ligt 
op 1 km ten westen van de stad Zaltbommel 
binnendijks aan de Waaldijk. Het gebied is 
ongeveer 9 ha groot. Dit prachtig natuur-
gebiedje is eigendom van de gemeente 
Zaltbommel. Al 30 jaar helpen vrijwilligers 
van de Natuurwacht bij het onderhoud van 
de vele honderden knotwilgen. Sinds 2012 
voert Natuurwacht ook een groot deel uit 
van het beheer over het gehele gebied. In 
het beheercontract is opgenomen dat de 
Natuurwacht bij regelmaat een inventarisa-
tie uitvoert. Behalve vogels zijn er in 2017 
ook vlinders en libellen geïnventariseerd. 
In 1999 is dit ook gebeurd. In 2012 is er groot 
onderhoud gepleegd in met name het bos-
gedeelte. Veel bomen zijn gekapt en nieuwe 
bomen en struiken zijn aangeplant. Nu het 
gebied tot rust is gekomen en de nieuwe 
aanplant is aangeslagen, is het belangrijk 
om te weten of er grote veranderingen zijn 
als het gaat om het aantal broedvogels en 
de populatie van vlinders en libellen.

Holenbroeders
Bij de ingreep in 2012 moesten veel oude 
populieren langs de kwelkade worden ver-
wijderd. Er is toen voor gekozen om een 
deel van de bomen (voornamelijk wilgen), 
die langs het gemengde bos aan de west-
zijde van het wiel staan, te handhaven om zo 
nestgelegenheid voor vogels te houden en 
ook vleermuizen een onderkomen te blijven 
bieden. Wanneer we in de tabel het aantal 

holenbroeders van 1999 en 2012 met elkaar 
vergelijken dan zien we geen afname. 
Holenduif, Groene specht, Grote bonte 
specht, specht, kauw en boomkruiper zijn 
zelfs in aantal toegenomen. Ook de kleine 
holenbroeders zoals koolmees en pimpel-
mees zijn niet afgenomen.

Zangvogels
Dankzij de ingreep van 2012 is er een bete-
re kruid- en struiklaag ontstaan. Vooralsnog 
bestaat die kruidlaag in het bijna geheel 
gekapte essenbos grotendeels uit bramen 
en brandnetel. In het uitgedunde gemengd 
bos hebben de aanwezige struiken zich 
goed kunnen ontwikkelen. De nieuwe aan-
plant in het voormalig essenbos heeft zich 
goed ontwikkeld en is zeer divers: o.a. vlier, 
meidoorn, vuilboom, Gelderse roos. In dit 
deel zien we een toename van de kleine 
zangvogels zoals fitis, zwartkop, heggen-
mus, roodborst en winterkoning. We zien 
van deze soorten een totale toename van 
dertig naar ruim vijftig broedparen. Ande-
re soorten zoals tjiftjaf, merel, tuinfluiter en 
zanglijster hebben zich prima gehandhaafd.

Zeldzame soorten
Al enige jaren broedt de zeldzame Cetti’s 
zanger in de Kloosterwiel. De vrees was dat 
dit schuwe vogeltje met zijn heldere zang 
niet meer terug zou komen. Gelukkig is deze 
standvogel na 2012 alle jaren in de Kloos-
terwiel waargenomen. Uitzonderlijk was het 
territorium  van de nachtegaal. Weliswaar 
iets buiten het gebied, nabij de volkstuinen, 
maar toch met een nadrukkelijke relatie met 
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de Kloosterwiel. Aanvankelijk ging het zelfs 
om twee zingende mannetjes. Andere bij-
zonderheden zijn succesvolle broedsels van 
steenuil, sperwer en buizerd. Opzienbarend 
was de waarneming van een zeldzame reiger: 
de kwak. Tijdens de doortrek begin mei 2017 
verbleef hij enkele weken onopvallend in het 
griendhout.

44 soorten
In vergelijking met 1999 is het aantal broed-
vogelsoorten met twee toegenomen: 44 
soorten. De hoeveelheid broedvogels aan-
zienlijk meer. In 1999 tellen we ongeveer 140 
broedparen. In 2017 is dat toegenomen tot 
180. De fikse doch noodzakelijke ingreep 
van 2012 heeft dus niet geleid tot een afna-
me van broedvogels. Integendeel! Bewoners 
rond het wiel, bleek uit opmerkingen, waren 
vooral blij met de terugkomst van de koe-
koek, want de koekoek hoort bij de Kloos-
terwiel. Ook de zang van de Cetti’s zanger is 
inmiddels bij velen bekend en leidt tot veel 
positieve reacties.

Vlinders en libellen
Het aantal soorten vlinders en libellen is flink 
toegenomen. Het Oranje zandoogje is in 
2017 niet waargenomen. Daarentegen is in 
het voorjaar wel het oranjetipje gesignaleerd 
en ook de citroenvlinder. 

Wellicht dankzij de aanplant van de vuil-
boom, de waardplant van de citroenvlinder, 
is deze vlinder de afgelopen jaren regelmatig 
gezien. De toename van vlinders heeft dui-
delijk een relatie met een groter assortiment 
aan nectarplanten. Door het verwijderen van 
veel bomen is er meer ruimte en licht ge-
komen. Kattestaart, veldlathyrus, koningin-
nekruid en moeraskruiskruid zijn in aantal 

toegenomen. Belangrijk voor de vlinders 
is ook de dijkflora. De Waaldijk ter hoogte 
van de Kloosterwiel is rijk aan nectarplan-
ten: knoopkruid, Grote centaurie, knautia, 
rolklaver, Rode klaver, duizendblad. Helaas 
is ook in 2017 de dijk op een ongunstig tijd-
stip voor de vlinders gemaaid, waardoor er 
enkele weken aanzienlijk minder vlinders 
waren. Op en rond de Kloosterwiel zijn in 
2017 twintig soorten libellen waargenomen. 
In 1999 waren dat er vijftien. Deze flinke toe-
name is onder andere toe te schrijven aan 
een intensieve inventarisatie en een betere 
kennis van libellensoorten bij de vrijwilligers, 
die de inventarisatie hebben uitgevoerd.  
De weidebeekjuffer is in 2017 niet gezien, 
maar daarentegen hebben de Vroege gla-
zenmaker en de Grote keizerlibel zich een 
plaatsje veroverd veroverd en zijn ze waar-
genomen tijdens de paring en ei-afzetting.

Soort 1999 2017
Weidebeekjuffer x 0

Gewone pantserjuffer x x

Houtpantserjuffer x x

Lantaarntje x x

Vuurjuffer x x

Variabele waterjuffer x x

Grote roodoogjuffer x x

KLeine roodoogjuffer 0 x

Azuurwaterjuffer 0 x

Watersnuffel 0 x

Blauwe glazenmaker x x

Bruine glazenmaker x x

Paardenbijter x x

Vroege glazenmaker 0 x

Grote keizerlibel 0 x

Glassnjider 0 x

Platbuik x x

Viervlek x x

Gewone oeverlibel x x

Bloedrode heidelibel x x

Steenrode heidelibel x x

Bruinrode heidelibel 0 x

aantal soorten 15 20

Tabel 1: Libellen en juffers

Citroenvlinder

Bewoners rond 

de wiel

waren vooral

blij met de

terugkomst van 

de koekoek
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Jaar 1999 2017
Boomkruiper 3 5

Bosrietzanger 5 - 6 2

Braamsluiper 2 1

Buizerd 0 1

Cetti’s zanger 0 1

Ekster 2 3

Fazant 2 1

Fitis 3 - 4 5 - 6

Fuut 1 1

Grasmus 2 1

Grauwe vliegenvanger 2 0 - 1

Grauwe gans 1 1

Groene specht 1 1

Grote bonte specht 1  2 - 3

Grote lijster 1 0 - 1

Heggenmus 4 - 5 7

Holenduif 1 4

Houtduif 8 - 9 7

Huismus 5 0

Kleine karekiet 3 7

Koekoek 1 1

Koolmees 5 - 6 6

Kraai 2 3

Matkopmees 1 - 2 1

Meerkoet 3 - 4 3

Merel 9 - 10 13

Nachtegaal 0 1

Nijlgans 0 1

Pimpelmees 2 - 3 4

Rietgors 1 0

Ringmus 1 0

Roodborst 1 - 2 9

Sperwer 0 1

Spotvogel 0 - 1 0 - 1

Spreeuw 10 - 15 10 - 12

Staartmees 1 2

Steenuil 0 - 1 1

Tjiftjaf 10 - 11 11

Tortel 1 0

Tuinfluiter 5 - 6 5

Turkse tortel 0 2

Vink 3 - 4 4

Vlaamse gaai 1 3

Waterhoen 3 - 4 4

Wilde eend 2 - 3 3

Winterkoning 11 - 12 18

Zanglijster 4 - 5 5

Zwartkop 7 - 8 14

Aantal soorten 42 44
Aantal broedvogels ong.140 ong.180

Soort 1999 2017
Zwartspriet dikkopje x 0

Groot koolwitje x x

Klein koolwitje x x

Klein geaderd witje x x

Oranjetipje 0 x

Citroenvlinder 0 x

Boomblauwtje x x

Bruin blauwtje 0 x

Icarusblauwtje x x

Argusvlinder x x

Tabel 2: Vlinders

Tabel 3: Broedvogels

Dagpauwoog x x

Distelvlinder x x

Atalanta x x

Kleine vos x x

Landkaartje 0 x

Gehakkelde aurelia 0 x

Oranje zandoogje x 0

Bont zandoogje x x

aantal soorten 13 16

Tabellen

1. Libellen en juffers

2. Vlinders

3. Broedvogels
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Jan Taat weet alles over eendenkooien.

Het is opmerke-

lijk om van Jan 

te horen wat er 

allemaal bij het 

kooikersberoep 

komt kijken

Als je meer wilt weten over eendenkooien in 
het Rivierengebied dan moet je beslist eens 
kijken op de website van Jan Taat:

http://www.gelderse-eendenkooien.nl
Jan is gepensioneerd en woonachtig in Waar-
denburg. Wij gingen Jan eens opzoeken om 
er achter te komen wie die gedreven man is 
die zo enorm veel weet over eendenkooien. 
Jan woont prachtig in een rietgedekt boer-
derijtje met uitzicht op het landgoed Neerij-
nen. Het schilderachtig pand past helemaal 
bij Jan. We hadden een relatief nieuw uitge-
geven boek over eendenkooien -Blauwgoed 
helen en halven- meegenomen. Overbodig 
natuurlijk, want Jan heeft heel veel boeken 
over eendenkooien en deze dus ook. 
Wat hij niet had, was een ander boek dat 
we hadden meegenomen: -De Bommeler-
waard, zien kennen en waarderen-. Een boek 
uit 1978 van onze eigen Natuurwacht, waar-
in onder anderen een hoofdstuk staat over 
eendenkooien. We hebben het als cadeautje 
achter gelaten.

Toen Jan in 1999 vanuit Boskoop in Waar-
denburg kwam wonen, wist hij eigenlijk nog 
niets over eendenkooien. Die interesse is pas 
gekomen toen hij deelnam aan een excursie 
in de eendenkooi van Waardenburg en daar 
kooiker Leen van den Ham leerde kennen. 
Jan, die altijd belangstelling voor de natuur 
heeft gehad, nam deel aan een IVN-cursus 
om natuurgids te worden. In die studiepe-
riode had hij een onderzoeksgebied in het 
kommengebied van Waardenbrug, ’t Broek, 
waar de eendenkooi van SBB in was gelegen. 
Na het lezen van een onderzoeksrapport van 
Ir. B. P. van Dort over eendenkooien in het  
Rivierengebied raakte Jan geboeid in dit on-

derwerp en ging zich er verder in verdiepen. 
Jan is uiteraard geslaagd als IVN-natuurgids 
en leidt nu geïnteresseerden rond in de een-
denkooien van Waardenburg, Batenburg en 
de Regulieren bij Culemborg en hij geeft bij 
regelmaat lezingen over zijn favoriete on-
derwerp.

Het is opmerkelijk om van Jan te horen wat 
er allemaal bij het kooikersberoep komt kij-
ken. Neem nu bijvoorbeeld de netten die 
over een vangsloot (de keel of pijp) worden 
gespannen om te voorkomen dat de gevan-
gen eenden wegvliegen. Deze netten han-
gen op beugels, die gemaakt zijn van wil-
genhout. Het vereist heel veel kunde en tijd 
van de kooiker om deze wilgentenen op de 
juiste manier rond te buigen. Feitelijk die-
nen deze beugels van wilgenhout geschild 
te worden, zodat er geen uitlopers komen 
en de knoesten geen obstakels zijn voor 
het net. Met al die werkzaamheden is een 
kooiker per beugel al twintig minuten bezig. 
Bedenk dan dat een gemiddelde kooi hon-
derdtachtig van die gebogen takken heeft. 
Een ontzettende klus dus! Dan moet je niet 
de pech hebben dat het in de winter gaat 
sneeuwen. Kooikers zijn daar zeer alert op, 
want een dik pak sneeuw is funest voor de 
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Uiteraard is het 

belangrijk dat 

eendenkooien 

in ons landschap 

blijven; 

een rijkdom aan 

cultureel

erfgoed

beugels. Afgelopen winter zijn in de kooi van 
Batenburg op die manier vele beugels ge-
broken.
In het Rivierengebied alleen al zijn locaties 
bekend van ruim honderdvijftig eendenkooi-
en. De eerste bekende vermelding van een 
‘Vogelkoy’ dateert uit 1453. In de vijftiende 
en zestiende eeuw was het vooral een wens 
van landgoedeigenaren om te beschikken 
over een kooi. De kasteelheer was zo ver-
zekerd van eendenborst. In de zeventiende 
eeuw en later waren het vooral boeren zelf 
die overgingen tot het aanleggen van een 
kooi. In de Bommelerwaard zijn 33 kooien 
bekend. Slechts twee zijn er nog intact: de 
kooi in Hedel en Gameren. In ons natuur-
boek over de Bommelerwaard, -Bommeler-
waard Natuurlijk-, wordt de kooi van Hedel 
uitgebreid beschreven.
Voor Jan is duidelijk waarom er nog maar zo 
weinig kooien zijn overgebleven. Het land-

schap is danig veranderd. Vroeger waren 
de natte komgronden een eldorado voor 
eenden. Toen we met watermolens de wa-
terstand konden verlagen en daardoor de 
komgronden geschikt werden om te begra-
zen zag je met het jaar de eendenstand afne-
men. Het vele werk in de kooi was niet meer 
rendabel als je dat afzet tegen de geringe 
vangsten.
Uiteraard is het belangrijk dat eendenkooien 
in ons landschap blijven; een rijkdom aan cul-
tureel erfgoed. Het valt echter niet mee voor 
particulieren en beheersorganisaties zoals 

SBB en Natuurmonumenten om de nog be-
staande kooien goed te onderhouden en in 
stand te houden. In Groningen en Friesland 
hebben natuurorganisaties de koppen bij el-
kaar gestoken en een mooi plan opgesteld 
om de aldaar nog aanwezige kooien (incl. de 
kooien op de waddeneilanden) weer op orde 
te brengen. 
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Vanuit het waddenfonds was maar liefst 2 
miljoen euro beschikbaar. Jan is er echter 
geen voorstander van om een dergelijke ac-
tie ook in het Rivierengebied op te zetten. 
Renoveren is één, maar structureel blijven 
onderhouden is twee. Jan pleit ervoor om 
een klein aantal kooien in optimale conditie 
te brengen en te houden. Een prachtig voor-
beeld is de eendenkooi van Batenburg. Dat 
is echt een geweldig stuk natuur; wellicht de 
mooiste kooi van Nederland. Daar worden 
de tenen beugels nog geschild. Echt fantas-
tisch. Jan kan zich overigens goed vinden in 
kooikers die ijzeren beugels hanteren. Soms 
moet je gewoon praktisch zijn. Het gaat hem 
te ver als er voor de beschoeiingen van de 
vangpijpen witte trespa wordt gebruikt. Dat 
is echt foeilelijk en doet geen recht aan de 
bijzondere sfeer van een eendenkooi.
Zoals bij veel natuurvrienden bekend zijn vrij-
willigers van de Natuurwacht enkele keren 

per jaar actief in de eendenkooi van Hedel. 
Ook komend seizoen zullen we daar weer 
de handen uit de mouwen steken. Het is de 
wens van de Natuurwacht om samen met de 
kooiker een meerjarenplan op te stellen en 
zo niet alleen het bomenbestand goed te 
onderhouden, maar ook de vangpijpen en 
de rietmatten. Jan is natuurlijk blij met de 
noodzakelijke inzet van vrijwilligers voor dit 
cultureel erfgoed. Jan kan nog vele uren ge-
dreven vertellen over zijn passie voor ‘vogel-
koyen’. Het zal nog wel even duren voordat 
hij alle honderdvijftig kooien goed in beeld 
heeft; een immense klus. Maar veel is al be-
reikt als je zijn website bezoekt. En mocht 
een van onze lezers op zoek naar verre af-
stammelingen in de archieven iets over een-
denkooien vinden: Jan is er blij mee.

Jan kan nog vele 

uren gedreven 

vertellen over 

zijn passie voor 

‘vogelkoyen’.

Eendenkooien op de kaart van (een deel) van de Bommelerwaard uit 1800 van J. de Man.



21

Een exoot die in rap tempo Nederland ver-
overt. Hij heeft het geschopt tot de honderd 
meest invasieve soorten van de wereld. 
En invasief is hij zeker. Als Japanse duizend-
knoop (Fallopia japonica) eenmaal aanwezig 
is, is hij lastig te stoppen. De plant heeft de 
juiste genen meegekregen om te veroveren 
en te heersen. Hij groeit snel, plant zich voort 
via wortels, zaden en scheuten en wordt zo 
groot dat hij andere planten snel overscha-
duwt en verdrijft. Er zijn geen insecten die de 
plant eten. De omgeving van de plant dan 
ook niet interessant voor vogels en bijvoor-
beeld kikkers. Waar Japanse duizendknoop 
groeit, is het milieu in ecologisch opzicht net 
zo dood als een biljartlaken. 

Reden om de plant weg te willen hebben. 
Als je deze exoot ziet, is het zaak meteen in 
actie te komen. Snoeien alleen heeft geen 
zin. De wortels zijn sterk. Hij groeit makkelijk 
weer uit tot een volledige plant. Ook het af-
dekken van de plant werkt niet. De scheuten 
zijn zo krachtig dat hij door muren en fun-
deringen heen breekt. De enige manier om 
deze plaag te lijf te gaan is door langdurig 
en consequent de plant uit te graven en af te 
voeren met het restafval. Niet bij het groen-
afval! Een klein stukje wortel of een stukje 
stengel groeit met gemak weer uit tot een 
volledige plant. Het zal u niet verbazen dat 
er in de Bommelerwaard ook groeiplaatsen 
zijn. 

De Natuurwacht pakt in samenwerking met 
de gemeente Zaltbommel een groeiplaats in 
de Kloosterwiel aan. Daar heeft de duizend-
knoop zich kunnen vestigen door het storten 

Japanse duizendknoop, 
     een invasieve exoot

van tuinafval. Het is intensief werk. 
Helaas is dat niet de enige plek waar hij 
groeit. Als u een groeiplaats kent en er iets 
aan wilt doen, graaf, snoei en schoffel! 
Maar doe het snoei-afval bij het restafval!

Dirk Muller 

Een klein stukje 

wortel of een 

stukje stengel 

groeit met

gemak weer uit 

tot een

volledige plant

Japanse Duizendknoop
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Het Alemsche klompenpad; 
     een eldorado aan vlinders en bloemen

In ieder magazine beschrijven we de flora en 
fauna van een van de klompenpaden in de 
Bommelerwaard. Na het Baanbrekerpad tus-
sen Ammerzoden en Wellseind is het nu de 
beurt aan het 7 km lange pad op ‘Het Eiland 
van Alem’. De Natuurwacht is sterk verbon-
den met het dorp Alem. In 1983 startte de 
Natuurwacht in het fraaie kerkje van Alem 
een natuurcentrum. Ieder jaar stelden vrijwil-
ligers een tentoonstelling samen en de eer-
ste (mei 1983) ging natuurlijk over het land-
schap van het Eiland van Alem. Er werd ook 
een speciale wandeling door het veld gecre-
eerd. Een groot gedeelte van deze wandel-
route was de basis voor het nieuwe Alemsche 
Klompenpad.

De wandeling start bij de Herberg het Hart 
van Alem, vlakbij de R.K. Hubertuskerk, aan 
de Odradastraat. We lopen richting het oude 
kerkje van Alem en gaan rechts De Steeg in. 
Een prachtige laan, die in de 13e dertiende 
eeuw al vermeld wordt. Het was vroeger de 
weg naar het voetveer van Kerkdriel. In 1933 

werd het veer overbodig toen het Brabantse 
Alem een vaste landaansluiting kreeg met 
de Bommelerwaard. Langs deze oude veer-
weg staan aan beide zijden eiken. Nog niet 
zo lang geleden waren dat populieren, die 
zo kenmerkend zijn voor het Rivierenland. 
Populieren groeien snel, maar zijn echter al 
snel kaprijp. Eiken hebben de natuur meer 
te bieden met hun eikels, die voor veel die-
ren in de winter een voedselbron zijn.

Links komen we bij een mooie doorkijk. We 
zien het prachtige heggenlandschap van 
Alem. Op dit hoge land staan de sloten vaak 
droog en legde men lang geleden dichte 
meidoornhagen aan om het vee in de wei 
te houden. Nu bieden die meidoornhagen 
uitstekende nestgelegenheden voor tal van 
zangvogels. In de herfst doen trekvogels als 
kramsvogel en koperwiek zich te goed aan 
de vele voedzame bessen. Onder de heg-
gen scharrelen fazanten, egels en muizen 
hun kostje bij elkaar. In de winterdagen roest 
al vele jaren een tiental ransuilen in de hoge 
meidoorns. In de tachtiger jaren zijn vrijwilli-
gers van de Natuurwacht begonnen met het 
onderhoud aan de vaak metershoge mei-
doorns. 

Fazant man

De Natuurwacht 

is sterk

verbonden met 

het dorp Alem
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Boeren dreigden de stekelige struiken, die 
veel licht en voeding ontnamen aan het gras, 
te verwijderen. In ruil voor dat vrijwilligers-
werk mochten opengevallen plekken weer 
ingeplant worden en kon een enkele nieuwe 
haag op een verdwenen locatie weer wor-
den aangelegd. VANL de Capreton heeft in 
samenwerking met de agrariërs een nieuw 
beheerplan gemaakt en daardoor is het on-
derhoud en behoud van dit prachtig land-
schap gewaarborgd.

We vervolgen De Steeg en nemen de bocht 
naar links. Links en rechts staan hier prachti-
ge knotbomen. Niet alleen geknotte wilgen, 
maar ook knotpopulieren en  knotessen. 
In augustus hangen de vele braamstruiken 
vol met heerlijke bramen. Menig dorpsbe-
woner plukt hier de bramen om er bramen-
jam van te maken. In de meidoornhagen 
staan ook vele vlierstruiken. Vogels zijn dol 
op de rijpe bessen.

De landerijen links waren in de dertiende 
eeuw in het bezit van een Benedictijnerkloos-
ter uit de stad St. Truiden. De huidige per-
ceelsnamen dateren nog uit die kloostertijd. 
Zo vind je er onder anderen de Abtscamp 
en Abtsmorgen. In Alem was geen klooster, 
maar wel een proosdij of monnikenhof waar 
een tiental monniken onder leiding van een 
proost woonden en werkten.

Na enige tijd gaat de geasfalteerde weg 
over in een onverharde weg. Rechts ligt de 
afgedamde Maas en aan de overzijde ligt 
het dorp Kerkdriel. Langs de oever een smal 
bos van hoge wilgen en populieren. Holen-
broeders als kauwen en spreeuwen vinden 
in de vele gaten van deze bomen een prima 
nestgelegenheid. Er broedt ook een enke-
le holenduif. De lach van de Groene specht 
kun je hier ook horen. Hij hakt zijn nest uit 
in het zachte populierenhout. Wanneer het 

pad naar rechts afbuigt, zien we op de hoek 
een dode boom met een flat aan tonder-
zwammen. Het vlees van de tonderzwam 
werd vroeger gedroogd om met behulp van 
vuurstenen vuur te maken.

We volgen het klompenpad en gaan linksaf! 
We zien een gezellig zitje. Bij zonnig weer 
kun je er vele soorten vlinders zien. Vooral 
de atalanta en de citroenvlinder worden hier 
gezien. De nectar halen ze uit de distelbloe-
men en uit de Grote klis. Dankzij de dichte 
meidoornstruiken is het hier een prachtige 
plek om in de maanden april t/m juli te ge-
nieten van de zang van vele vogels: tjiftjaf, 
fitis, braamsluiper, zwartkop, tuinfluiter en 
grasmus. Met een beetje geluk zie je hier 
ook de fazant of de patrijs. In juli/augustus 
bloeit hier het boerenwormkruid. Boeren 
gaven het vee dit kruid wanneer ze last van 
ingewandswormen hadden. Men verwerkte 
jonge bloemknoppen zelfs in eierkoeken om 
bij kinderen de maden en darmparasieten 
te verdrijven. De werkende stof is de sterke 
etherische olie, die de plant bevat.

Dit pad dwars door het Alems heggenland-
schap komt uit op de winterdijk. We gaan 
rechts af. Je kunt hier op het bankje even 
uitrusten en (van juni t/m augustus) genieten 
van de prachtige flora op de zuidhelling van 
de dijk: echt schitterend. 

Vogels zijn dol 

op de

rijpe bessen.

Braam
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De paarsgele tinten overheersen: knoop-
kruid, veldlathyrus, rolklaver, wilde Wilde 
peen, muskuskaasjeskruid, Gladde walstro, 
duizendblad, vogelwikke en het zeldzame 
Geel walstro. Tientallen vlinders doen zich te 
goed aan de nectar. Vooral het icarusblauw-
tje, dat zijn eitjes legt op de rolklaver, zie je 
hier. 

We vervolgen de dijk en zien in het goede 
jaargetijde rondom ons zwaluwen vliegen. 
Het zijn boerenzwaluwen die hier nog vol-
doende plek in de open schuren vinden om 
te broeden. Bij de bocht gaan we linksaf en 
wederom zien we hier een weelde aan bloe-
men op de dijkhelling. Deze keer is het vooral 
Wilde peen. Voor één van onze mooiste vlin-
ders is dit de waardplant: de koninginnen- 
page. Ieder jaar worden hier op de Wilde 
peen enkele rupsen gevonden met de ken-
merkende zwartgroene tekening met oker-
kleurige stippen. Als de rups zich bedreigd 
voelt, verschijnt er een oranje orgaantje (os-
materium) op zijn lijf dat wat lijkt op een wig-
gelroede. De sterk onaangename geur moet 
de vijand verjagen.

Halverwege deze dijk nabij de veerpont 
naar Maren staat op de dijk veel jacobskruis-
kruid. Hierop kun je de zebrarupsen ont-
dekken van de jacobsvlinder. Veel ande-
re soorten vlinders vliegen ook graag op  

dit kruiskruid: Kleine vuurvlinder, landkaartje, 
icarusblauwtjes en uiteraard de verschillen-
de soorten ‘witjes’. Op de westelijke dijkhel-
ling aan de linkerzijde zien we in het najaar 
de weidechampignons. Dankzij de paar-
denmest groeien ze hier. Net als de meeste 
champignons zijn ze eetbaar. Wat verderop, 
als de dijk naar links afbuigt, zien we enkele 
opvallende boerderijdieren: een ezel en een 
geit. Er loopt ook een driftig stelletje Cana-
dese ganzen. 
We komen bij het Moleneind. Op 24 maart 
1855 brak hier de dijk door ten gevolge van 
kruiend ijs. Een rampzalige overstroming 
van het Brabantse land was het gevolg. Er 
ontstond een groot kolkgat. Dit wiel werd in 
1933 gedicht met het zand uit de nieuw ge-
graven Maas. De oude dijk voor het wiel is 
nog aanwezig.

Iets voorbij het gehucht Moleneind, dat her-
innert aan de oude korenmolen van Alem, 
kunnen we rechts de uiterwaard in: de Ma-
rensche Waarden. Het gehele jaar kun je hier 
Grauwe ganzen waarnemen. 

In de wintermaanden zijn er ook de win-
tergasten uit Noord-Europa: kolganzen en 
brandganzen (uit Spitsbergen). Op de zo-
merkade langs de Maas staat in het voor-
jaar massaal de knolboterbloem te bloeien; 
herkenbaar aan de naar beneden hangende 
kelkblaadjes. Langs de oever van de Maas 
heb je in het najaar kans op de oeverloper en 
het witgatje. Op de zomerkade staat kruis-
distel en een enkele Knikkende distel. Na 
wat overstapjes over het prikkeldraad lopen 
we weer terug naar het Moleneind. Jammer 
dat op de perceelsgrenzen onder het prik-
keldraad de kruiden worden weggespoten. 
Hier zou een prachtige stroomdalflora kun-
nen staan van knautia, beemdooievaarsbek, 
Echte walstro en marjolein. Helaas.

Tientallen

vlinders doen 

zich te goed aan 

de nectar

Icarusblauwtje

Weidechampignon

Grauwe gans
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We lopen richting het dorp Alem en gaan 
iets voorbij het gedempte wiel onderlangs 
de dijk lopen. De dijkhelling rechts, de zuid-
helling, is wederom een lust voor het oog en 
een eldorado voor libellen en vlinders. 

Tussen de vele kruiden als knoopkruid, rol-
klaver,  en cichorei vinden we een, voor de 
Bommelerwaard vrij zeldzame klaver met 
blauwachtige vlinderbloemen: luzerne. In 
het warme voorjaar vliegt hier een prachtige 
libel: de platbuik. 

Wat later in het jaar diverse soorten heideli-
bellen, de Bruine en Blauwe glazenmaker en 
de paardenbijter. Let ook op de vele vlinder-
soorten, waaronder het landkaartje en de 
Gehakkelde aurelia. 

We lopen richting het dorp en vervolgen het 
klompenpad dat rechts het bos ingaat: een 
een spannend bospad met vooral veel vlier-
struiken. Er groeit behalve braam ook veel 
hop. Uiteraard zijn de hopbellen onmisbaar 
voor het brouwen van bier, maar het is ook 
de waardplant van de Gehakkelde aurelia. 
Bij een doorkijkje halverwege zie je een hooi-
landje. Een prima plek voor vlinders zoals het 
Bont zandoogje. In de nazomer jagen hier li-
bellen zoals paardenbijters, Blauwe en Brui-
ne glazenmakers. Op de uiterwaard heb je 
alle kans een buizerd te zien, die jaarlijks op 
het Eiland tot broeden komt. Aan het eind 
van dit pad zien we nog Stinkende gouwe. 
Het oranje sap van dit geneeskrachtig kruid 
kun je op een wrat smeren. Alle kans dat de 
wrat verdwijnt. We zijn aan het eind van het 
Alemsche klompenpad gekomen. Je kunt via 
de Jan Klingenweg het aansluitende klom-
penpad in Rossum lopen: het 9 km. lange 
Zandslagenpad. Veel wandelplezier.!

Ton van Balken
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Onze ooievaars!

In maart 2016 was het zover. Een fraai ge-
smeed ijzeren nest werd omhoog getakeld. 
Hans Welbie had vele uren smeedwerk aan 
het nest verricht en Onno Nieuwenhuizen, 
onze bomenklimmer, gelukte het op profes-
sionele wijze het nest boven op de metersho-
ge boom te plaatsen. 

Enkele weken daarvoor was de hoge, kaars-
rechte den, nabij onze heemtuin in Zaltbom-
mel, van zijn takken ontdaan en klaar om een 
tweede leven als ooievaarsboom in te gaan.
Het was echter te laat in het jaar om een ooi-
evaarspaar te mogen verwelkomen. 
In het voorjaar kwam er wel af en toe een 
ooievaar een kijkje nemen, maar het bleef 
bij Bed & Breakfast. Precies een jaar later, in 
maart 2017, mochten we de eerste bewoner 
verwelkomen. Nog geen week later volgde 
het vrouwtje en werd er gezamenlijk flink ge-
werkt aan het verder bouwen van het nest. 
Er werd driftig gepaard. Het nest bleek een 
gewilde locatie, want meerdere ooievaars 
probeerden het nest te bemachtigen. Uitein-
delijk overwon de eerste bewoner. Wellicht 
was dit ook het mannetje dat een jaar eerder 
het nest voor het eerst had ontdekt. 

Ruim een maand (33 dagen) broedden af-
wisselend het vrouwtje en het mannetje op 
de eieren. Medio mei (op moederdag 2017) 
kwam het eerste ei uit. Het was aanvankelijk 
raden naar het aantal jongen, maar wat la-
ter bleek waren het er vier. Drie van de vier 
jongen haalden het niet en werden al in de 
eerste week uit het nest gegooid. Ruim twee 
maanden lang vlogen pa en ma op en neer 
om het overgebleven jong van voedsel te 
voorzien. Medio juli waagde het jong het 
erop en vloog het van het hoge nest naar 
een van de omliggende huizen. Dat was 
geen succes. Het jong stond zo verstopt 
dat ouders het blijkbaar niet konden vinden.  
De volgende dag kwam alles goed en ge-
leidde pa of ma het jong weer naar het nest. 
Op 18 juli ging het wel goed en vloog het 
jong met ouders de wijde wereld in. 
Hopelijk slaagt het jong er in samen met 
soortgenoten de weg naar het overwinte-
ringsgebied in Zuid-Afrika te vinden. 
Maart 2018 kijken we met z’n allen uit of er 
weer een ooievaarspaar het hoge nest bij 
de heemtuin in Zaltbommel gaat bewonen. 
Spannend.
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Historisch
De oudst bekende afbeelding van een ooie-
vaar in de stad Zaltbommel dateert uit 1801. 
Op deze aquarel van A. Kist zien we een 
ooievaar vliegend boven de stad Zaltbom-
mel. Een inwoner van Zaltbommel wist ons 
mede te delen dat op het bekende landhuis 
genaamd De Ezel in de Vergt rond de jaren 
1930 ook een ooievaar gebroed heeft. 
Het is dus heel wat jaren geleden dat een 
ooievaarspaar in de binnenstad van Zalt-
bommel tot een succesvol broedsel kwam. 
Toch mooi dat zoiets dankzij vrijwilligers van 
onze Natuurwacht in 2017 is gelukt!

Prent Stadskasteel 1841

Aquarel 1801: ooievaar boven de stad Zaltbommel
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