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Kruidentuin en cultuurfestival
Honderden mensen hebben deze zomer de kruidentuin 
aan de Oliemolen bezocht. Tijdens de theaterwande-
ling van het cultuurfestival Bommelerwaard hebben 
vele mensen voor het eerst kennis gemaakt met de 
kruidentuin. Menigeen was zeer verrast om midden in 
de stad zo’n prachtige tuin te vinden. Kinderen van de 
Bommelse tekenschool hadden prachtige kunstzinnige 
rupsen, vlinders en libellen gemaakt, die in de bloem-
rijke kruidentuin te bewonderen waren.

Te zware vruchten
In het voorjaar heeft de Anna Paulownaboom in de 
heemtuin schitterend gebloeid. Hommels en bijen heb-
ben de paarse bloemen ijverig bezocht met als resul-
taat dat vele vruchten aan de boom zijn gekomen. Tak-
ken en stam van deze exoot zijn echter te zwak omdat 
er geen harde kern in het hout zit. Daardoor breken de 
takken met de zware vruchten makkelijk af. Vrijwilligers 
van de Natuurwacht moesten meerder keren met een 
hoge ladder gevaarlijk hangende takken uit de boom 
zagen. 

Kamsalamander
Op de stadswallen van Zaltbommel zit een stevige po-
pulatie kamsalamanders. Deze prachtige salamander is 
vrij zeldzaam. Vooral in de binnengracht bij de heem-
tuin worden regelmatig deze amfibieën waargenomen. 
Salamanders kunnen zich goed ontwikkelen in poelen 
en watergangen, waarin geen vissen voorkomen. Vis-
sen eten nl. de eitjes en de larven van deze salaman-
der op. Door werkzaamheden bij de muziektent is er 
minder dekking gekomen voor de kamsalamander. De 
Natuurwacht heeft dat besproken met de gemeente en 
afgesproken is dat er vooral bij de poelen op de andere 
bolwerken heel nadrukkelijk aandacht zal zijn voor het 
biotoop van de kamsalamander. 

Zomerklokje en lenteklokje
In het voorjaar is in de heemtuin een grote verzameling 
van stinzenplanten te zien. Meer dan dertig soorten 
komen voor. Behalve sneeuwklokjes staan er ook vele 
zomerklokjes. Er waren ook lenteklokjes, maar door 
omstandigheden zijn die bijna verdwenen. Helaas zijn 
er bezoekers die dit prachtige klokje plukken en of 
uitgraven. Dit najaar zullen er flink wat bollen gepoot 
worden zodat we in het voorjaar weer kunnen genieten 
van deze prachtige stinzenplant.

Bijenhotel en Cambium
Leerlingen van het VMBO van het Cambium gaan in 
augustus en september aan de slag met een bijenhotel. 
Een bijenhotel biedt nestgelegenheid voor wilde bijen. 
In ons land komen ruim 250 soorten wilde bijen voor. 
Op de vele kruiden in de kruidentuin kun je meerdere 
soorten tegenkomen. Best lastig om ze te determine-
ren. Er is onlangs een mooi boek uitgegeven door de 
KNNV waar prachtige foto’s is staan van vele soorten 
wilde bijen: Basisboek Wilde bijen door P. van Breugel. 
Leerlingen van het Cambium maken een eigen kastje 
en al die kastjes samen wordt één fraai groot bijen-
hotel, dat dit najaar in de kruidentuin geplaatst gaat 
worden. 



Weeshuishof en Natuurwacht

Kruidentuin, heemtuin en schapenweide worden beheerd door vrijwilligers van de Natuurwacht. Voor een 
tientje per jaar bent u al lid en steunt u ons werk. U ontvangt dan twee keer per jaar ons mooie gekleurde 
magazine. Zie voor meer info onze website:  www.natuurwachtbommelerwaard.nl of stuur een email naar: 
info@natuurwachtbommelerwaard.nl

Onze ooievaar
Wat hebben veel mensen genoten van de ooievaar op 
de Weeshuishof. Het paar had meerdere eieren ge-
legd waaruit een drietal kuikens kwamen. Eén kuiken 
is uiteindelijk opgegroeid. Het jong is nu net zo groot 
als zijn ouders. Je herkent het aan zijn zwarte snavel. ’s 
Morgens in alle vroegte vliegt het jong van zijn nest om 
samen met zijn ouders voedsel te zoeken in de uiter-
waarden van de Bommelerwaard. ’s Avonds verschijnt 
het jong weer. Het wordt dan nog regelmatig door een 
van zijn ouders gevoerd. Binnenkort zal het jong wel 
wegtrekken naar Zuid-Europa of Afrika. Hopelijk komen 
de ouders volgend  voorjaar terug en kunnen we weer 
genieten van het geklepper en de mooie verschijning 
van deze majestueuze vogels.

Prachtige vlinders
Dankzij de vele nectarplanten in de heem- en krui-
dentuin kun je vele soorten vlinders zien op de Wees-
huishof. Heel  blij zijn we met de waarneming van het 
oranjetipje dat in april en mei zo af en toe de heemtuin 
bezoekt. Het vrouwtje legt haar eitjes op look zonder 
look dat om die reden in de heemtuin niet gemaaid 
wordt. Op dit moment – augustus en september- vlie-
gen de vlinders vooral op koninginnenkruid en Verbe-
na. En natuurlijk ook op de vlinderstruiken. In de heem-
tuin staat een grote vuilboom. Dat is de waardplant 
van het citroentje en het boomblauwtje. Ook klimop is 
belangrijk voor het boomblauwtje.

Vlinderproject Natuurwacht
De Natuurwacht heeft dit jaar op verschillende scholen 
gezorgd voor een educatief vlinderproject. In de klas 
kwam dan een glazen bak met daarin eitjes van het 
Groot koolwitje. De kinderen konden in enkele weken 
tijd de ontwikkeling volgen van rups tot vlinder. Na af-
loop lieten ze de vlinders vrij. De kinderen kregen ook 
een vlinderexcursie aangeboden door vrijwilligers van 
de Natuurwacht. Als meer scholen interesse hebben: 
vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl

Boek geschiedenis Weeshuishof
Bewoners van de binnenstad van Zaltbommel ontvan-
gen bij deze nieuwsbrief een folder over een nieuw te 
verschijnen boek over de Weeshuishof. De Weeshuis-
hof ligt tussen de stadswallen en de Nonnenstraat. 
Daar liggen de heemtuin en kruidentuin en ook de 
schapenweide. Ons bestuurslid, Ton van Balken, heeft 
drie jaar lang onderzoek verricht naar de geschiedenis 
van dit prachtige groene terrein. Hier stond in de 15e 
eeuw o.a. een klooster, dat later gebruikt werd als 
weeshuis. Vandaar de naam Weeshuishof. Het boek 
verschijnt in oktober en is zeer de moeite waard. Zie 
voor verder info de brochure.

Werkdagen
In september zijn er nog twee werkochtenden in de 
kruidentuin en heemtuin: 7 en 18 september. In sep-
tember verschijnt ook het nieuwe magazine van de 
Natuurwacht. In dit prachtige magazine staan alle 
activiteiten van Natuurwacht. In november starten de 
knotwilgacties en dit najaar wordt voor liefhebbers een 
paddenstoelcursus georganiseerd. De cursus bestaat 
uit drie lesavonden op maandag in sept/okt. gevolgd 
door excursies in het veld op zaterdagmorgen. Info en 
aanmelden voor 13 sept. bij acvanbalken@upcmail.nl

Op en rond de Weeshuishof
 De rijke historie van de Westerwijk in Zaltbommel

A.C. van Balken

Als je de moed hebt de Sint-Maartenstoren van Zaltbommel 
te beklimmen dan word je beloond met een prachtig uit-
zicht. Rondom de stad zie je de stadswallen met de zeven 
bolwerken. Vanuit het oosten stroomt het water van de ma-
jestueuze rivier de Waal richting Slot Loevestein. Wanneer 
je naar het zuidwesten kijkt dan zie je een grote groene 
ruimte, de Weeshuishof. Daar, ver verwijderd van het mid-
deleeuwse centrum van de stad konden de pestlijders ver-
blijven in het pesthuys. Daar ook mochten in de vijftiende 
eeuw de nonnen hun Maria Magdalenaklooster bouwen. Na 
de reformatie kregen ook de ‘arme wezen’ een onderkomen 
en werd het lege klooster ingericht als weeshuis. In de loop 
der eeuwen gebeurde nog veel meer op de Weeshuishof. Zo 
kwam er een rosoliemolen en stond er bijna honderd jaar 
een heuse windoliemolen. Elders werd een paardenstal ge-
bouwd voor de cavalerie en oefende het gilde van Sint-Joris 
met de kruisboog. Tot op heden was er weinig bekend over 
dit westelijk deel van Zaltbommel. Dankzij intensief onder-
zoek van de auteur is gebleken hoe ongelooflijk boeiend de 
geschiedenis van dit gebied is. Veel nieuwe feiten worden in 
het boek beschreven, maar vooral krijgt de lezer een goed 
beeld van het leven in het nonnenklooster en het weeshuis, 
van het werk op de leerlooierijen, het slaan van olie op de 
oliemolen, het leven van de soldaten in garnizoen en van 
vele andere zaken die betrekking hebben op de rijke ge-
schiedenis van de stad Zaltbommel. 

Het boek ‘Op en rond de Weeshuishof’ is het derde boek 
van de auteur Ton van Balken. Eerder schreef hij boeken 
over het landschap en de rijkdom aan flora en fauna in 
de natuurgebieden van de Bommelerwaard. Ton, geboren 
1949 te Utrecht, woont sinds 1973 in Zaltbommel. Als leer-
kracht heeft hij jongeren enthousiast gemaakt voor natuur 
en historie. Als politicus en wethouder heeft hij zijn steentje 
bijgedragen aan de bescherming van de natuur en de rijke 
cultuurhistorie van de Bommelerwaard. Met dit boek over 
de geschiedenis van een uniek stukje Zaltbommel hoopt de 
auteur de lezer te boeien en de interesse voor de rijke histo-
rie van de stad Zaltbommel levendig te houden.
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