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Als je niet goed kijkt, dan zie je niks. 
Daar ben ik inmiddels wel achter sinds ik
het boek ”de Kunst van het observeren” 
van Amy E Herman voor de helft gelezen 
en herlezen heb. Ook enige artikelen in 
het laatste kwartaal natuurtijdschrift van
Brabants Landschap zetten me weer aan 
het denken. Het begint al met het artikel 
over Jeroen Bosch, een vogelaar van het 
eerste uur, die in beelden liet zien hoe-
veel oog hij voor detail had.
Vogels verbonden met mensen “De Tuin 
der Tederheid’ openden mijn ogen en was 
ik er niet op gewezen dan had ik zeker 
geen 17 goed gelijkende vogelsoorten 
ontdekt. Volgens J.B. wordt de geest door 
bekijken van een beeld meer bewogen 
dan door het lezen van het woord.
Het volgende artikel uit dit blad over de 
Vlaamse beeldende kunstenaar en publi-
cist Achilles Cools, “ een leven gewijd 
aan de kauw” geeft net dat zetje dat je op 
z’n tijd nodig hebt om niet te verzanden 
in je eigen gedachte patronen.

De kauw is sinds m’n verhuizing naar 
Gameren de meest intrigerende vogel-
soort uit mijn omgeving. De kolonie rond 
het hertenpark bij de kerk vraagt bij uit-

stek mijn aandacht. Dezelfde kauwen tref 
ik met regelmaat bij de schapen op de op-
nieuw te verzwaren bandijk op het terrein 
van de voormalige steenfabriek. 
Daar hebben ze een verbond met de scha-
pen gesloten voor levering van nestmate-
riaal in ruil voor verwijdering van over-
vloedig voorkomende insecten. Dat ze 
tevens op het hertenkamp trekken heeft te 
maken met het consumptie patroon van de  
Gamerense bevolking. Kieskeurig zijn ze 
niet, wel gemakzuchtig! Ook ik vraag me 
wel eens af of ze meer op ons gelijken of 
omgekeerd (zeker op zondag). 
Om ze ongemerkt te observeren moet 
je beschikken over een beweegbare 
observatietoren,(178 meter hoog) zo-
als onlangs is opengesteld in Brighton.  
Dat biedt dan een compleet beeld van de 
Bommelerwaard. Het Munnikenland en 
de Hurnse kil zijn dan in een oogopslag 
te bewonderen en we hebben er weer een 
attractie bij. Woord en beeld zijn hier 
ten opzichte van elkaar onherleidbaar 
en misschien moet ik dit ook maar leren 
aanvaarden.
Mag het voorgaande voor je aanleiding 
zijn je bevindingen tijdens een struin-
tocht te verzamelen en met ons te delen 
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Herkennen van libellen 

Tijdens mijn inventarisaties van libellen 
kom ik regelmatig wandelaars tegen en 
die vragen dan wat ik aan het doen ben. 
Als ik hen dan zeg dat ik met libellen 
bezig ben, vragen ze vaak of die kleine 
blauw met zwarte juffertjes ook onder de 
libellen vallen.
En inderdaad de in Europa voorkomende 
libellen zijn onderverdeeld in twee on-
derorden, de juffers of gelijkvleugeligen 
en de echte libellen of ongelijkvleugeli-
gen.

Binnen die juffers komen in de Bom-
melerwaard onder andere 3 soorten voor 
die uiterlijk op het eerste gezicht veel op 
elkaar lijken. Dat zijn de watersnuffel, 
variabele waterjuffer en azuurwaterjuf-
fer. De mannetjes van deze juffers zijn 
allemaal blauw met zwart gekleurd. In 
het boek “Bommelerwaard Natuurlijk” 
staat onder meer vermeld waar deze juf-
fers kunnen worden waargenomen.
Bij de watersnuffel is een duidelijke her-
kenning het zwarte figuurtje dat op het 

tweede segment staat achter het borst-
stuk, dat lijkt op een paddenstoel. 
De watersnuffel doet zijn naam ook eer 
aan, want al vliegend over het water, 
meestal in een vrij rechte koers, snuffelt 
hij laag over het water. Watersnuffels zie 
je meer op zandgronden dan op de klei. 
Je ziet ze ook vaak ver weg van het wa-
ter ‘snuffelen’. Wanneer ze geslachtsrijp 
worden keren ze terug naar het water. Bij 
voorkeur is dat zwak stromend water.

De variabele waterjuffer geeft de voor-
keur aan rivierklei- en laagveengebieden 
en aan stilstaand water van een redelijke 
kwaliteit met veel drijvende planten en 
een rijke oevervegetatie. 
Het ‘symbool’ op het tweede segment 
achter het borststuk is het belangrijkste 
herkenningsteken. Bij de variabele wa-
terjuffer lijkt dat teken op een kelk of op 
een Y. Een tweede herkenningsteken is 
de uitroeptekens op de bovenkant van het 
borststuk.
De kans dat je de variabele waterjuffer op 
de zandgrond aantreft, is klein.

dan ben je van harte welkom.
Hoezeer je zult proberen hetgeen je ziet 
onder woorden te brengen, wat je ziet
huist nooit in wat je zegt. (Michel Fou-
cault)
Tot slot: De artikelen in voornoemd  
natuurtijdschrift van zomer 2016 zijn de

moeite waard om al was het maar voor 
een jaar begunstiger van Brabants Land-
schap te worden.
Sterkte met het struinen en uitkijken 
waar je loopt!

Harry Puijker, vz NWB

Natuurenthousiastelingen gezocht!

- Weet u alles over planten? Of over schelpen? En wilt u uw kennis graag delen met  
   anderen? 
- Steekt u graag de handen uit de mouwen? Bent u altijd actief in de tuin? En wilt u 
   graag met andere samenwerken in de natuur? 
- Bent u gek op (steen)uilen? Heeft u ze misschien zelf op het erf? En klimt u graag 
   in de ladder? 
- Doet u altijd enthousiast mee met de tuinvlindertelling? Kunt u het verschil zien  
   tussen een klein en een groot koolwitje? 
- Loopt u graag in de uiterwaarden? Langs nevengeulen en kleiputten? En let u dan 
   altijd op afgeknaagde boomstammetjes?

Als u één van bovenstaande vragen met een ‘ja!’ kunt beantwoorden, dan zijn wij wel-
licht op zoek naar u! Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw kennis en maken graag gebruik 
van uw inzet en enthousiasme! Deel uw idee met ons voor een excursie of lezing, of 
laat ons weten of u wilt deelnemen aan een van onze werkgroepen via info@natuur-
wachtbommelerwaard.nl.
Meer weten over onze werkgroepen en andere activiteiten? Neem een kijkje op onze 
website: 

www.natuurwachtbommelerwaard.nl.
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Een lokkertje?

De Wilde peen (Daucus carota) is een re-
delijk algemene plant. Veel mensen zijn 
er dan ook mee bekend. Witte scherm-
bloemen op een dunne stengel die, als ze 
zijn uitgebloeid, een soort nestje vormen. 
Een oude naam voor deze plant is dan 
ook vogelnestje.

Als voorloper van de gecultiveerde peen 
is het toch ook wel een bijzondere plant. 
Oorspronkelijk uit Azië afkomstig is hij 
hier verwilderd. Buiten de eetbaarheid 
van de wortel heeft de plant nog een paar 
bijzondere eigenschappen. 

De bloemen hebben een dag-nacht ritme. 
In de avond buigt het scherm dicht en 
gaat hangen. In de ochtend strekken de 
schermen zich weer. 

Maar wat mij het meest verbaast en wat 
tot nu niet is onderzocht is dat prachtige, 
dieprode, bijna zwarte bloemetje in het 
midden van het bloemscherm. Alsof de 
plant er iets mee wil zeggen. Mijn hypo-
these is dat de peen door dit bloemetje 
insecten aantrekt, het suggereert dat er 
al een soortgenoot zit te snoepen van de 
nectar. Maar of dat waar is……

Dirk Muller

De naam ‘azuurwaterjuffer’ verraadt al 
de kenmerkende kleur van deze soort. 
Maar ja, dan nog is het moeilijk de soort 
te onderscheiden van de variabele wa-
terjuffer en de watersnuffel. Je moet dan 
vooral op de tekening letten van de zwar-
te en blauwe stukken op het achterlijf. 

Ook het teken op het 2e segment, een U, 
is anders dan bij de variabele waterjuffer 
en watersnuffel. De azuurwaterjuffer is 
vrij algemeen. 

Hieronder staan de verschillende herken-
ningstekens zoals die op het 2e segment 
van de waterjuffers voorkomen.
Links is van de watersnuffel
Midden is van de variabele waterjuffer
Rechts is van de azuurwaterjuffer

Rien Melis

Ooievaars in  
    Zaltbommel

Er broeden ongeveer 50 ooievaars in de 
Bommelerwaard. Twintig broedparen 
hebben hun nest in het ooievaarsstation 
te Rossum en een tiental broedt binnen 
een straal van nog geen kilometer van dit 
buitenstaion. De 20 andere broedparen 
kun je voornamelijk vinden in de dorpen 
langs de Waal zoals Brakel, Zuilichem en 
Gameren. In Zaltbommel tref je slechts 

één broedpaar aan, maar wel buiten de 
stad nabij het industrieterrein. De vrij-
willigers van onze werkgroep Heemtuin 
hebben in maart een groot ooievaarsnest 
geplaatst nabij de heemtuin; dus mid-
den in de stad Zaltbommel. Al kort na de 
plaatsing vonden 1e jaars ooievaars het 
nest. Nu maar hopen dat straks in febru-
ari/maart het nest echt bewoond wordt 
en de eerste Bommelse ooievaarsjongen 
geboren worden. 
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Heemtuin en  
  kruidentuin

Iedere eerste zaterdag van de maand is er 
een werkochtend in beide tuinen. Het is 
fijn om te zien dat er telkens een tiental 
vrijwilligers present is. De kruidentuin 
ligt er prima bij. In ieder ‘geneeskruiden-
vak’ staan wel tien verschillende kruiden. 
In mei zijn in het vak ‘de huid’ de  plan-
ten vernieuwd: St.Janskruid, valkruid, 
duizendblad, akelei en Gele kamille. 
In het vak van ‘de ademhaling’ hebben 
Heemst en stokroos uitbundig gebloeid. 
De buxus in de kruidentuin heeft vorig 
jaar de buxusmot aardig overleeft, maar 
sinds kort ( eind augustus) zitten meerde-
re hegjes flink onder de rupsen. We gaan 
de strijd maar weer aan!
Ook in de heemtuin is het goed vertoeven. 

De flora rond de vijver ontwikkelt zich 
uitstekend. Beekpunge en wateraardbei 
zijn goed aangeslagen en het water is 
kraakhelder. In en rond de heemtuin zit 
een kleine populatie kamsalamanders. 
De vijver is voor de voortplanting van 
deze zeldzame amfibie erg belangrijk. 
Met genoegen zien we dat heksenkruid 
ieder jaar zich verder uitbreidt. Dat geldt 
ook voor de voorjaarszonnebloem in de 
stinzetuin. In september en oktober zijn 
er nog werkochtenden en dan verplaatsen 
de activiteiten naar het vrijwillig land-
schapsbeheer in de Kloosterwiel en naar 
natuurgebieden rond Hedel. We starten 
dan weer op de eerste zaterdag van april: 
1 april. Iedereen is dan van harte welkom. 
Aanvang 10.00 uur, Ingang heemtuin bij 
de Oliemolen in Zaltbommel.

Ton van Balken

Terugblik Algemene  
Ledenvergadering 2016

Op 9 maart 2016 vond onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaats. De aan-
wezige leden werden aan de hand van 
het opgestelde jaarverslag bijgepraat 
over onze activiteiten in 2015. Dat waren 
er nogal wat, want het was ons jubileum-
jaar: de Natuurwacht bestond 40 jaar! 
Onze financiële situatie werd helder toe-
gelicht door onze penningmeester Lot 
Tönis. Het financieel jaarverslag  wordt  
altijd gecontroleerd door een kascom-
missie, bestaande uit twee personen. We 
zoeken nog één kascommissielid: wie 
zou ons daarbij willen helpen? Het is niet 
veel werk en ook niet erg arbeidsinten-
sief: onder het genot van een kopje thee 
of koffie worden de financiën in één of 
twee avondjes doorgenomen. 
De ALV is ook het moment voor wisse-
lingen in het bestuur. Henk van Eck nam 
met een mooie toespraak afscheid van 

het bestuur na daarin 25 jaar deelgeno-
men te hebben als secretaris. 
Op deze plek willen we Henk nogmaals 
bedanken voor zijn inzet deze lange tijd! 
De functie van secretaris is overgeno-
men door Cassandra van Altena. Verder 
zijn twee nieuwe algemeen bestuursle-
den toegetreden, Rien Melis en Ton van 
Balken: oude bekenden van de Natuur-
wacht! Tot slot liep de bestuurstermijn 
van onze voorzitter Harry Puijker af, 
maar deze werd tijdens de vergadering 
weer herkozen als voorzitter.
Aansluitend op de vergadering volgde 
een prachtige lezing over het onderwa-
terleven door de heren van Blikonder-
water, die fantastisch mooie foto’s en 
video’s lieten zien van het leven onder 
de waterspiegel.
 Onze volgende ledenvergade-
ring zal plaatsvinden in maart 2017. 

Cassandra van Altena

Natuurboek over Bommelerwaard een succes

In korte tijd was de 1e oplage van ons boek “Bommelerwaard natuurlijk”over de flora en 
fauna van de Bommelerwaard uitverkocht. Het bestuur besloot een 2e oplage van 600 
exemplaren aan te gaan en daar is inmiddels ook een aanzienlijk deel van verkocht. Alom 
is er veel waardering voor dit prachtige  boek met meer dan 1000 foto’s van vlinders, vo-
gels, paddenstoelen, insecten, etc. Onlangs heeft in het blad Vlinders van de vlinderstich-
ting een uitvoerig artikel gestaan over ‘ons boek’ en het natuurgebied De Lieskampen.  
Zie: www.vlinderstichting.nl/tijdschrift-vlinders. Uiteraard is het boek nog steeds 
verkrijgbaar. Het is een prachtig cadeau bij verjaardagen etc. 
Bestellen kan via: www.natuurwachtbommelerwaard.nl.
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Vrijwilligers gevraagd op donderdagmiddag voor 
Kloosterwiel

Medio oktober gaan onze vrijwilligers weer aan de slag met het snoeien van knot-
wilgen in natuurgebied De Kloosterwiel tussen Gameren en Zaltbommel. Om de drie 
weken wordt in een bepaald deel van dit natuurgebied gewerkt. In het activiteitenover-
zicht staan de data en de locaties vermeld. Er zijn echter meer werkzaamheden te ver-
richten in dit prachtige gebied. Twee jaar geleden zijn veel nieuwe bomen en struiken 
geplant. Om er voor te zorgen dat deze honderden planten zich goed ontwikkelen 
moeten rondom de nieuwe aanplant bramen en opschot van populieren verwijderd 
worden. Vorig jaar is een kleine werkgroep met dit uitdunnen begonnen, maar het 
werk is nog lang niet af. 
De vrijwilligers gaan vanaf november iedere week op donderdagmiddag aan de slag, 
zodat aan het eind van dit werkseizoen de klus is geklaard. Vele handen maken licht 
werk. Dus als je tijd hebt ben je van harte welkom. Iedere donderdagmiddag 13.30 
uur bij het bruggetje. We starten op 3 november. Voor meer info: Ton van Balken 06-
15336335. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd.

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


