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Begrensd.

In eerste instantie wil ik dit voorwoord 
als titel “grenzeloos” meegeven, maar dat 
roept toch een niet bedoelde associatieve 
binding op. Nu ik ruim een jaar eigen baas 
heb mogen spelen, kom ik erachter dat mijn 
interesse en aspiratie begrensd zijn. De in-
spiratie voor het opschrijven van mijn ge-
dachten lijdt eronder. Gelukkig zijn er an-
deren naar voren getreden om de ontstane 
gaten te vullen met interessante artikelen.
`Wat gaat de tijd toch snel!`en de toestand 
van het weer worden me vrijwel dagelijks 
als wetenswaardigheden toegefluisterd. 
Vreemd genoeg gaat bij mij het gevoel aan 
een chronisch tijdgebrek de bovenhand  
voeren. Je kunt het ook plastischer om-
schrijven.
`De koek raakt op`, al hoop ik voldoende 
kruimels over te houden om een spoor naar 
een meer duurzame omgeving uit te zetten.
Het afgelopen half jaar hebben we kunnen 
ervaren hoe ver de ambities van de ver-
schillende bevolkingsgroepen in de Bom-
melerwaard uit elkaar liggen. 
De één weet niet hoe hij, onder druk van 
de recessie zijn bedrijf moet laten groeien 
terwijl de ander deze uitwassen verfoeid. 
Zodra je denkt dat er consensus is bereikt 
weet een ander wel weer  een ondoorgron-
delijke formule te bedenken. Dan dreigt het 
hele kaartenhuis weer in elkaar te storten. 

Zo kan een ieder weer zijn gang gaan en 
blijft alles bij het oude. De problemen doen 
zich niet alleen voor bij het verleggen van 
dijken en het inrichten van uiterwaarden. 
De aanleg van nevengeulen lijkt voor velen 
een doel op zichzelf.
Het onderhouden en beheren van de hui-
dige dijktaluds wordt voor het water-
schap een vrijwel niet te nemen helling.  
Dus verpachten en schapen erop!
Komt men erachter dat het behoud van een 
biotoop ook geld kost. Als ik zie wat we de 
afgelopen jaren hebben bereikt, dan raak ik 
ontmoedigd door het gemak waarmee we 
omwille van efficiëntie alles weer op de 
schop nemen. Dan troost ik me weer met de 
gedachte dat het landschap in landen als het 
onze en ook wel de natuur in overwegende 
mate door mensenhanden zijn gemaakt.
De aarde zal, gezien het relatief korte be-
staan van de mens, hem wel overleven.
Bij het lezen van de voorpublicatie van het 
boek `10 December`, door George Saun-
ders krijg je een indruk hoe iedereen zijn 
tijd verknoeit en zijn vertrouwen in de toe-
komst verliest. Aan de goede intenties van 
mensen is niets veranderd.

Ik wens u een gezond en duurzaam 2014!

Harry Puijker, 
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In de 19e eeuw werden de stadswallen 
van de vestingstad Zaltbommel omge-
vormd tot stadspark en tot op de dag van 
vandaag kunnen mensen hiervan genie-
ten. Vooral in het weekend wordt het 
park druk bezocht door wandelaars, hon-
denuitlaters en hardlopers. Het rondje 
stadspark-waalkade-stadspark is een po-
pulaire zondagswandeling: het gebeurt 
niet zelden dat ik wandelaars twee keer 
tegenkom, omdat zij in de tegengestelde 
richting hetzelfde rondje lopen. 
In het park valt jaarrond volop te genie-
ten van de natuur, waarbij mij telkens 
weer de vogelrijkdom opvalt. Bijzondere 
soorten als bosuil, grote zaagbek (een 
eendachtige), ijsvogel en raaf zijn hier 
waargenomen en de meer algemene vo-
gels komen hier in grote aantallen voor. 
Mocht u het leuk vinden om vogels te 
leren herkennen op zang, dan kan ik u 
aanraden daar al vroeg in het jaar mee 
te beginnen. De meest algemene vogels, 
zoals koolmees, pimpelmees, roodborst, 
winterkoning en merel, zijn dan al volop 
aan het zingen en omdat er nog geen blad 
aan de bomen hangt, kunt u ze relatief 
gemakkelijk vinden. Al in januari maken 
de eerste koolmezen een voorzichtige 
start met hun zang, begeleid door het ge-
roffel van de grote bonte specht. Dit ge-
roffel draagt ver tussen de kale bomen en 
met een beetje speuren is de kans groot 
dat u deze zwart-witte specht met rode 
‘broek’ kunt zien. Andere leuke vogels 
die zich in de winter goed laten zien, zijn 
de boomklever, een mooi blauw vogeltje 

dat over boomstammen op en neer schar-
relt, en staartmeesjes, die in groepen 
voorbijkomen en eruitzien als bolletjes 
met lange staarten.

In maart beginnen de eerste knoppen van 
de kastanjebomen uit te lopen en lang-
zaam verschijnt er een groene waas over 
het park. De groene specht laat regelma-
tig zijn ‘duivelslach’ horen. Maar bij mij 
is de lente pas echt begonnen als ik de 
tjiftjaf weer hoor zingen. De naam van 
de tjiftjaf is een onomatopee: zijn zang 
klinkt precies als zijn naam, net zoals dat 
bij de koekoek het geval is (die overi-
gens ook in het park te horen is). Het is 
een zomergast die pas begint met zingen 
als het meer dan 10 graden is. 
In deze tijd van het jaar is het ook leuk 
om de aangrenzende heemtuin in de ga-
ten te houden, waar voorjaarsbloeiers als 
sneeuwklokje, winterakoniet en narcis te 
zien zijn. 

April en mei zijn natuurlijk prachtige 
maanden om te zien hoe het voorjaar 
echt losbarst. Alles is mooi frisgroen en 
het witte fluitekruid geeft een sprookjes-
achtige sfeer. Vroeg in de ochtend is het 
een ware kakofonie aan vogelzang: alle 
vogels zingen dan luid door elkaar, maar 
wat het geluid maakt is moeilijk te zien 
door de dichte begroeiing. 

Vandaar dus mijn advies om eerder in het 
jaar te beginnen met het herkennen van 
vogelzang. Overigens heb ik in april twee 
keer in de ochtend een verdwaalde ree in 
het park gezien, die snel wegrende naar 
een meer geschikte omgeving.
In de hete zomermaanden biedt het park 
verkoeling. Als het niet al te heet is, is 
het leuk om de wandeling een klein 
beetje te vergroten: loop over de waal-
bandijk richting de brug en sla hier 
vlak voor linksaf. Direct naast de A2 is 
het de kunst het geruis van het verkeer 
even te negeren, maar eenmaal op de 
zomerdijk kunt u genieten van kleurrijk 
bloeiende planten als cichorei, boeren-
wormkruid, knoopkruid en rode klaver. 
Op zonnige dagen laten vlinders zich 

hier goed zien, en ook in de kruidentuin 
(bij de heemtuin) en de pas aangelegde 
Torentuin komen vlinders volop voor. 
In de herfst is er maar weinig vogelzang 
te horen, maar het park ziet er prachtig 
uit met alle rode, gele, en bruine herfst-
tinten. Voor kinderen (en eigenlijk ook 
voor volwassenen) is het dan natuurlijk 
erg leuk om kastanjes en mooi gekleurde 
herfstbladeren te zoeken.
En dan is het alweer winter. De decem-
bermaand is een rustige maand in het 
stadspark qua natuur, maar de mensen 
blijven komen om even een frisse neus te 
halen. En het duurt niet lang, of de eerste 
koolmezen beginnen alweer te zingen, 
begeleid door het geroffel van de grote 
bonte specht…

Cassandra van Altena

Jaarrond een rondje stadspark
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Het haasje.

Hazen (Lepus europaeus) zijn zeker niet 
algemeen in de Bommelerwaard. Zo nu 
en dan kom je er eentje tegen. Of, als 
je geluk hebt, twee mannetjes die tegen 
elkaar opboksen en zo hun territorium 
verdedigen. Hazen worden veelvuldig 
gebruikt in beeldspraak. In de naamge-
ving van planten en schimmels zien we 
dit terug in het Hazepootje dat zowel een 
paddenstoel (Coprinus lagopus) is als 
een plant (Trifolium arvense).

De bloeiwijze van de plant heeft duide-
lijk de uiterlijke kenmerken van het ‘ha-
zepootje’. Zacht en pluizig. Het is fami-
lie van de klaverplanten die we uit onze 
gazonnen kennen. Als je rode en witte 

klaver mooi vindt, wacht maar tot je deze 
variant ziet. Je komt het Hazepootje bij-
voorbeeld tegen bij de voormalige steen-
fabriek van Hurwenen.

De paddenstoel komt als een hazepootje 
uit de grond omhoog. Een beetje lugu-
ber als je bedenkt dat de pootjes uit de 
grond steken maar het is echt een heel 
mooi fragiel paddenstoeltje dat ook mak-
kelijk waarneembaar is. Boven de grond 
beginnend als hazepootje komt het tot 
volle wasdom met een bijna doorzichtige 
hoed. De hoed klapt langzaam naar bo-
ven tot een cupje dat als het hoogtepunt 
voorbij is, scheurt en uiteen valt. Het 
groeit veel op en langs houtsnipperpaden 
die dankzij natuurbeheerders veelvuldig 
worden aangelegd.

De zegwijze  ‘het haasje zijn’ geldt al-
lang niet alleen maar voor de haas zelf.  
Konijnen (Oryctolagus cuniculus) blij-
ken er ook erg gevoelig voor te zijn. 
Zeker nu in de Bommelerwaard de ziekte 
‘ myxomatose’ heeft opgestoken. In de 
Gamerensche waard waren in de maan-
den oktober en november tientallen dode 
konijnen te vinden. Het is bekend dat de 
ziekte populaties kan decimeren.  

Myxomatose is verwant aan het pokken-
virus. De getroffen dieren krijgen zwel-
lingen rond met name de ogen en anus en 
als gevolg daarvan zijn ze kwetsbaar. Als 
ze niet aan de ziekte zelf sterven zijn ze 
een eenvoudige doch voedzame maaltijd 
voor roofvogels. 
De haas zelf heeft geen last van de ziekte. 
Die is er resistent tegen en daarmee eens 
niet het haasje.

Dirk Muller

bronnen:
Weeda e.a., 1985, Nederlandse oecologische flora (KNNV uitgeverij / IVN, herdruk 2003)
Auteur onbekend, www.wikipedia.org (myxomatose), geraadpleegd op 11 november 2013

Roger Phillips, 1981, Paddenstoelen en schimmels van West-Europa (uitg.het spectrum Utrecht)
foto’s: Wikipedia.nl
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Harry Kolman, Beppie Schothorst, Dirk 
Muller en Mieke Tromp Meesters ver-
trekken in Beppie’s auto vanaf de Esso 
bij Zaltbommel naar de Buitenpolder 
Heerewaarden. 

Dirk waarschuwt dat we er niet meer 
kunnen parkeren. Dan de auto maar voor 
het hek van een aangrenzend weiland 
neergezet. Vòòr we uitstappen zien we al 
een buizerd in de boom zitten. We zijn 
net op pad als een haas er snel vandoor 
gaat, vlak voor onze neus. Het begint dus 
goed!
Het terrein is wel enorm modderig: twee 
van ons hebben laarzen aan; zij zijn hier-
mee duidelijk in het voordeel. Het privé 
terrein van de landroverbezitters, waar 
we langs lopen, heeft een schuilhut en 
WC hut erbij gekregen. Ook het hek is 
vernieuwd. 
Wij kijken vanaf de dijk naar rechts en 
zien een prachtig voorbeeld van een 
meanderend riviertje, gevormd door het 
kwelwater dat onder de dijk door van 
de Waal naar de Maas stroomt. Ook zijn 
mooie sporen van kwel te zien, te her-
kennen aan water waarop een filmpje 
olie lijkt te liggen. Dit is een uitschei-
ding van de bacteriën die in mineraalrijk 
water leven. Frustrerend genoeg lijkt dit 
mooie plaatje niet op de foto te willen, 
dus bewaren we de herinnering in ons 
hoofd.
Ondertussen hebben we al de nodige 

vogels gespot en gehoord: heel veel 
roepende wulpen, die overvliegen; hele 
vluchten kolganzen en grauwe ganzen, 
in V-formatie; een blauwe reiger en een 
grote zilverreiger; meerkoeten; aalschol-
vers; kuifeenden en een nog jonge tafel-
eend in het water. In de bomen zit een 
groep spreeuwen; een grote bonte specht 
vliegt over ons hoofd; we horen een win-
terkoninkje en zien een groepje vinken 
in de struik, waar we langslopen. Een 
aantal koolmezen zit in de struik ernaast. 
Het lijkt alsof we ook staartmezen horen, 
maar die laten zich niet zien en dan kun-
nen ze niet op de lijst worden bijgeschre-
ven.

De aalscholvers gebruiken de plas op 
het privé terrein als slaapplek: we zien 
er steeds meer overvliegen. Dirk ziet in 
de verte een groep nijlganzen, die even 
later opvliegen. We horen de roep van 
een zwarte kraai en hier en daar zitten 
wat eksters in de boom. Het is mooi om 
te zien hoe de braamstruiken een schuil-
plaats zijn voor konijnen en misschien 
ook vossen: aan de gaten onderin kun je 
hun vluchtroute zien. Ook de wilgen pro-
fiteren van de braambosjes: de wilgen die 
daartussen ontkiemen, worden groot; de 
wilgen die op de vlakte ontkiemen wor-
den door het loslopend vee kortgegeten.

We hebben hier in 2011 de beverburcht 
ontdekt en waren toen erg verwend met 

veel bijzondere watervogelsoorten. 
De bevers zijn er nog steeds: tijdens onze 
avontuurlijke struintocht kiezen we er 
zelfs voor om de beverroute te volgen. 
Ons pad staat zo vol modder dat Mieke 
bijna haar laars erin kwijt dreigt te ra-
ken. We zien veel knaagsporen en mooie 
prints van zowel vossen- als beverpoten 
op de wissel die ons pad kruist.

Hoeveel geluk zouden we dit keer heb-
ben? We gaan langs de rivier lopen en 
Dirk ziet iets wits in de verte: een berg-
eend? Of een grote zaagbek? We moeten 
dichterbij zien te komen, maar ondertus-
sen zien we wel al een groep smienten 
aan de overkant zitten, en een fuut. Een 
paartje wilde eend is al helemaal in de 
voorjaarsstemming en voert voor onze 
ogen een prachtige balts uit in het water. 
Verderop zien we een paar tafeleenden, 
duidelijker van patroon dan het jonge 
exemplaar, dat we eerder zagen. Er komt 
een koppel aangevlogen: Beppie herkent 
de wintertaling aan de gele vlek bij de 
staart. En eindelijk komen we zo dichtbij 
de witte watervogel, dat we ‘m kunnen 
benoemen: het is de brilduiker! We zagen 
ze 2,5 jaar geleden ook: acht stuks, zelfs. 
Nu zien we twee mannetjes, te herken-
nen aan de duidelijke witte vlek onder het 
oog met verder een zwarte kop. Er is ook 
één vrouwtjesbrilduiker bij: reden voor 
de mannetjes om hier een beetje om te 
ruziën.
Weer de wilde natuur in: Harry ziet pal 
voor zijn neus een vos wegrennen, achter 
Beppie en Dirk langs, die druk in gesprek 
zijn. Een geluksmomentje. 

Zelfs de koeienvlaaien zijn interessant: 
op een aantal zien we het oranjemest-
zwammetje. Op een stronk hout laat 
Dirk ons de roodporiehoutzwam zien, te 
herkennen aan een rode verkleuring als 
je erop drukt. We struinen dwars door 
de hier en daar flink drassige struiken 
en bereiken zo de beverburcht, met alle 
aanvoerkanalen, die de bevers zelf heb-
ben aangelegd om hun takken en bomen 
te kunnen aanvoeren. Beppie vertelt, dat 
de bever in het najaar ook een voorraad 
hout aanlegt onder water, vlakbij de in-
gang van de burcht, om te eten te hebben 
als het water bevroren is en ze dus niet op 
pad kunnen. Ze leven van de bast. Terwijl 
Beppie, Harrie en Dirk vlakbij de burcht 
staan, ziet Mieke een ijsvogeltje op een 
kleine vier meter afstand tussen het hout 
zitten. 

Buitenpolder bij Heerewaarden
werkgroep Vogels en Planten
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een bezoek aan 
www.natuurwachtbommelerwaard.nl 

is de moeite meer dan waard

De ijsvogel is lastig te zien, maar blijft 
rustig zitten totdat we hem allemaal 
hebben gezien. Onmiskenbaar met z’n 
mooie okergele buik en felblauwe rug-
kleed. Als Dirk dichterbij sluipt, vliegt 
de ijsvogel weg. 
Verderop ontdekken we de restanten van 
een nu erg hooggelegen sluis. Drie bui-
zerds cirkelen boven ons hoofd, nadat 
een buizerd vlakbij opgevlogen was. Een 
roodborstje met felrode buik zit in de 
struiken naast ons en in de verte ziet Dirk 
een grote mantelmeeuw. De zon breekt 
door: het is een echt schitterende tocht 
op deze manier! We verzamelen mooie 
voorbeelden van knaagsporen van de be-
ver op rondslingerende takjes en
gaan toch maar weer richting auto.
Hiervoor doorkruisen we een weiland, 

waarbij Beppie, Dirk en Mieke over een 
hek klimmen, dat Harry daarna bedaard 
opendoet: is wel een stuk makkelijker. 
De paarden uit de aangrenzende wei ko-
men aangerend: eindelijk een verzetje. 
Ze zijn wel op hun hoede.
Op het laatst zien we nog een torenvalk 
biddend in de lucht staan, waarna hij 
even uitrust in het topje van een boom. 
Dirk had ook een gaai gezien: die wordt 
snel aan de lijst toegevoegd. Door het 
natte gras van de berm zijn de schoenen 
en laarzen gelukkig wat schoner gewor-
den. 
We zijn intussen ruim 3 uur op pad ge-
weest en het was weer een feest: prach-
tige lucht, mooie vogels en bijzondere 
cadeautjes, zoals de vos, de brilduikers 
en het ijsvogeltje.

Mieke Tromp Meesters

Een keer mee met de werkgroep Vogels en Planten?
Dat kan!

Meld je aan: hmmuller.dirk@gmail.com


