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Beste natuurliefhebbers,

Zoals je weet zetten wij ons voortdurend 
in om de Bommelerwaard mooier te ma-
ken.
Mede dankzij de financiële bijdrage als 
lid van de Natuurwacht Bommelerwaard 
hebben wij de Kloosterwiel in samen-
werking met de gemeente, Capreton 
en niet te vergeten de bewoners en de 
schooljeugd uit de directe omgeving een 
nieuwe uitstraling gegeven.
Onze knotploeg is nog steeds zeer actief 
in het betreffende gebied en was ook hard 
aan het werk in het Roomgat te Hedel.
Een vaste groep vrijwilligers zet zich 
maandelijks in om de Heemtuin en de 
Kruidentuin op orde  te houden. Ook 
hier was de inzet van extra menskracht 
en middelen afgelopen voorjaar duide-
lijk zichtbaar. Naast deze doeners zijn  
mede op initiatief van de voortrekkers 
twee nieuwe werkgroepen opgericht, de 
beverwerkgroep onder leiding van Cas-
sandra en de vlindergroep, getrokken 
door Lot.
Het zal je niet zijn ontgaan dat we druk 
in de weer zijn met de voorbereiding 
van het 40-jarig jubileum van de Natuur-
wacht en is dat wel het geval, dan kun je 
het ervaren op 13 september en 14 okto-
ber aanstaande.

Naast deze nieuwsbrief en de activi-
teiten kalender kan je op korte termijn 
Jubileum-post verwachten waarin de bij-
zondere activiteiten beschreven staan en 
een uitnodiging om deze bij te wonen is 
bijgevoegd.
Dit keer zal ik me beperken tot het be-
schrijven van de evenementen in grote 
lijnen om niet al het gras voor de voeten 
van mijn collega’s weg te maaien.
Zondag, 13 september zal een speur-
wandeltocht door Zaltbommel worden 
geïntroduceerd. Deze is voor liefhebbers 
van alle leeftijden uitgewerkt door Dirk 
Muller en zal worden begeleid door onze 
excursieleiders.
Woensdag 14 oktober zal ’s avonds een 
receptie worden gehouden in de Gasthuis 
kapel te Zaltbommel. Aan vele genodig-
den, waaronder de sponsoren zal het te 
presenteren boek “Bommelerwaard na-
tuurlijk!” door de samenstellers, Ton van 
Balken, Rien Melis en Harry Kolman 
worden uitgereikt. Van deze drie zeer 
toegewijde leden van de Natuurwacht 
zijn zeer veel vrije uren in inventarisa-
tie, schrijven en opmaak van het boek 
gaan zitten. Tevens zal op deze avond de 
winnaar van de fotowedstrijd bekend ge-
maakt worden.
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Tot slot wil ik nog melden dat enige mu-
taties in het bestuur hebben plaats gevon-
den. Beppie Schothorst heeft haar taken 
in het bestuur moeten neerleggen in ver-
band met drukke werkzaamheden en het 
oppakken van een studie. Ze blijft nog 
beschikbaar voor het begeleiden van ex-
cursies, hetgeen wij zeer op prijs stellen.
Henk van Eck heeft in verband met fa-
milie omstandigheden een sabbaticaljaar 

ingelast, Cassandra van Altena neemt zo-
lang de taken van secretaris waar.
Lot Tönis neemt sinds kort de taken van 
penningmeester op zich. 
Laten we ervan uitgaan, dat het najaar 
net zo uitpakt als de zomer, dan hoop ik 
u bij de evenementen met mooi weer te 
treffen.

Harry Puijker, voorzitter N.W.B.

Door heel het land wordt de bever 
gemonitord door de Bever- en Otter-
werkgroep CaLutra van de Zoogdier-
vereniging. De Bommelerwaard was 
enigszins ondervertegenwoordigd 
in deze monitoring, en zo is in maart 
2015 de Beverwerkgroep Bommeler-
waard opgericht. 

Onze activiteiten zullen plaatsvinden 
in twee periodes. In de winter inven-
tariseren we beversporen: bevers zijn 
in deze periode flink aan het knagen en 
sporen (knaagsporen, pootafdrukken, 
‘wissels’) zijn goed zichtbaar, zeker 
omdat er vrij weinig vegetatie is. In 
de zomer organiseren we zogenaamde 

Beverwerkgroep Bommelerwaard
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simultaantellingen. In een gebied waar 
bevers actief zijn verspreiden we ons 
en tellen zo in de avondschemering 
hoeveel bevers er op die locatie zitten. 
Een heel rustgevend tijdverdrijf, omdat 
je lange tijd in stilte zit te wachten op 
de bever. Tegelijkertijd is het erg span-
nend: zal hij zich laten zien of niet? En 

als je hem dan ziet: wat een beleving!

Meer weten, of ook een keer meezoe-
ken? Neem contact op met Cassandra 
van Altena via c.v.altena@natuur-
wachtbommelerwaard.nl.

Cassandra van Altena

De vogel- en plantenwerkgroep is de 
oudste werkgroep van de Natuurwacht. 
Elke zes weken gaan we op pad in een 
gebied in de Bommelerwaard en inven-
tariseren we welke vogels en planten er 
voorkomen. Op die manier krijgen we 
een beeld van wat de Bommelerwaard 
allemaal aan flora en fauna te bieden 
heeft. In deze groep zijn ook de na-
tuurgidsen van de Natuurwacht actief; 
de inventarisatie dient dan meteen als 
voorloopronde voor de daaropvolgen-
de excursie. 

Soms maken we een uitstapje naar een 
gebied buiten de Bommelerwaard. Zo 
zijn we afgelopen jaar in de buurt van 
Tilburg op zoek gegaan naar nachtzwa-
luwen, en hebben we in de Zouweboe-
zem in Ameide de purperreigerkolonie 
bewonderd.

De wandelingen verlopen in een ont-
spannen sfeer en zijn altijd gezellig. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op 
met Dirk Muller via hmmuller.dirk@
gmail.com

Vogel- en plantenwerkgroep
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In april 2015 zijn wij begonnen om 
vlinders te gaan tellen gedurende het 
hele seizoen. Samen met de Vlinder-
stichting hebben wij besloten om te 
gaan tellen in het meest vlinderrijke 
gebied van de Bommelerwaard, “de 
Lieskampen”. Hoe, wanneer en wat 
je moet tellen wordt door de Vlinder-
stichting opgeven. Het voordeel van 
vlinders tellen is dat het “mooi” weer 
moet zijn. Er mag maximaal 1 kilome-
ter geteld worden, verdeeld in sectoren 
van 50 meter. Onze route is ongeveer 
2 kilometer lang, dus een leuke wan-
deling.  Wij zijn nu 5 maanden bezig 
en hebben 2014 dagvlinders geteld 
bestaande uit 17 soorten dagvlinders 
en 3 soorten dagactieve nachtvlinders 
geteld,  toch een mooi aantal.  

Het meeste indruk hebben de bruine 
zandoogjes gemaakt: op 1 dag zijn er 
wel 402 stuks geteld! De top 3 tot op 
heden zijn bruin zandoogje (1548), 
klein koolwitje (141) en net op de val-
reep icarusblauwtje (52). De verwach-
ting is wel dat het aantal icarusblauw-
tjes zeker nog meer zal worden. Ook 
proberen wij nu de dagactieve nacht-
vlinders bij te houden,  o.a. de sint-
jansvlinder, sint-jacobsvlinder en de 
gammavlinder zijn al gezien.
Mocht je een keer mee willen lopen/
tellen dan ben je altijd welkom. Laat 
het even weten aan Lot Tönis via vlin-
derwerkgroep@natuurwachtbomme-
lerwaard.nl.

Lot Tönis

Werkgroep Vlinders Bommelerwaard
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Foto-opdracht 40-jaar NWB:

Maak een natuurfoto ergens in de Bommelerwaard…

 Waar moet de foto aan voldoen:
-       verhouding 1:3 (liggend, bestand ca. 1 Mb)
-       recent, gemaakt in het jubileumjaar 2015
-       genomen in de Bommelerwaard
-       deze wedstrijd is niet bedoeld voor professionele fotografen

 aanleveren met:
-       naam, (e-mail)adres fotograaf
-       plaats van opname
-       datum van opname

Insturen uiterlijk 1 oktober 2015 naar: foto-opdracht@natuurwachtbommelerwaard.nl 
als bijlage van een e-mail waarin bovengenoemde gegevens vermeld staan.

Een deskundige jury kiest de mooiste foto – prijsuitreiking 14 oktober op de jubileum-
avond, tijdens de presentatie van het boek “Bommelerwaard natuurlijk”.
In principe worden alle ingestuurde foto’s enige tijd gebruikt als ‘kopfoto’ voor de 
website en worden verzameld in een gallery op de website van de NWB. E.e.a. ter 
beoordeling van de redactie. Ook in weekblad het Carillon wordt aandacht besteed 
aan deze fotowedstrijd.
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Soorten van nu.

De armoe van toen. Het is niet voor te stellen. Geen bevers, geen zilverreigers, geen 
lepelaars en aalscholvers. Geen buizerds op paaltjes, geen torenvalken. Vossen vak-
kundig uitgeroeid in grote delen van het land. De kale, dode met gif gecultiveerde, 
ruilverkavende natuur van de jaren 1970. Vervuild, vergiftigd en beschadigd. Natuur-
beschermers werden wakker en streden!
Gelukkig leven we nu. In een tijd waar we steeds proberen de harmonie tussen mens 
en natuur sterk te houden. Waar we weer samen kunnen leven met dieren die eerder als 
schadelijk of economisch goed werden gezien. Gelukkig zijn we het beter gaan weten. 
Dat was 40 jaar geleden wel anders! De natuurbeschermers hebben veel gewonnen.

 Dirk Muller

 foto’s:  Dirk Muller  e.a.
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Overname van artikelen en/of foto’s uit deze nieuwsbrief is toegestaan 
indien de bron en auteur vermeld worden.

een bezoek aan 
www.natuurwachtbommelerwaard.nl 

is de moeite meer dan waard

Natuurwacht presenteert boek over  
flora en fauna Bommelerwaard

Op 14 oktober is het zover.... 
Na vele jaren inventariseren in alle natuurgebieden en uiterwaarden van de  Bom-
melerwaard is het natuurboek klaar. Het lijvige boekwerk van 320 bladzijden met 
honderden kleurenfoto’s van flora en fauna presenteert de Natuurwacht op 14 oktober 
tijdens de viering van haar 40-jarig jubileum in het Gasthuis te Zaltbommel. We hopen 
dat veel mensen het boek kopen en het gaan gebruiken om de mooie plekjes in ons 
Rivierengebied te gaan bezoeken. Veel mensen weten niet hoe rijk de flora en fauna in 
de Bommelerwaard wel is.

Vanaf heden kunt u al intekenen om verzekerd te zijn van dit unieke natuurboek:
www.natuurwachtbommelerwaard.nl


