
Bommelerwaard... dijken, uiterwaarden, grienden, eendenkooien, 
 bosschages, weidegebieden, kastelen en landgoederen, 

omsloten door Maas en Waal

Al meer dan 40 jaar is onze vereniging een vaste waarde binnen de Bomme-
lerwaard. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben we u voor nodig. Word lid van 
onze vereniging en draag daarmee bij aan de natuur van de Bommelerwaard.
Voor meer informatie over onze activiteiten, actualiteiten, wetenswaardig- 
heden en lidmaatschap, kunt op onze website terecht:

www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Ook op twitter en facebook zijn wij te vinden. Regelmatig is er iets nieuws te 
melden, dus het volgen meer dan waard.

www.twitter.com/NWBommelerwaard
www.facebook.com/natuurwacht.bommelerwaard

Natuurwacht Bommelerwaard
postbus 157

5300 AD  Zaltbommel



n
a

tu
u

r
w

a
c

h
t 

bo
m

m
el

er
w

a
a

r
dDe Natuurwacht Bommelerwaard is sinds 1975 actief in de Bommelerwaard en telt enkele 

honderden leden. De vereniging houdt zich bezig met allerlei ‘groene’ zaken in het rivierengebied tussen Slot 
Loevestein in het westen en het historische fort De Voorn in het oosten. De natuur binnen dit “Mooiste eiland 
tussen de rivieren” is het voluit waard om beschermd, versterkt en  onder de aandacht gebracht te worden, zie 
hier de doelstellingen van onze vereniging. 
Daar waar de belangen van de natuur verdedigd moeten worden, zoals bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
bestemmingsplannen, is de Natuurwacht een gewaardeerde gesprekspartner.

Beheer
De Natuurwacht Bommelerwaard onderhoudt een eigen heemtuin “De Mispelhof” en een kruidentuin 
“De Kloosterhof” beide schitterend gelegen tegen de stadwallen van Zaltbommel. De vrijwilligers van deze 
werkgroep ‘Onderhoud en natuurbeheer’  
onderhouden ook De Kloosterwiel een 
klein, prachtig natuurgebied tussen Zalt-
bommel en Gameren. 
Regelmatig zet de werkgroep zich in bij 
andere projecten, zoals het opknappen 
van  wielen en eendenkooien.

Werkgroepen
Werkgroep Bevers 

beverwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl

Werkgroep Vlinders 
vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl

Werkgroep Onderhoud en natuurbeheer 
knotploeg@natuurwachtbommelerwaard.nl

Werkgroep Vogels en Planten 
vogel-plantenwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl

Werkgroep Steenuilen 
steenuilenwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl 

Activiteiten
Eens in de  zes weken wordt een excursie 
gehouden in een van de vele natuurgebieden die 
de Bommelerwaard rijk is. Door ervaren gid-
sen krijgt u informatie over de natuur, ook cul-
tuur-historische aspecten krijgen volop de aan-
dacht. Onze excursies zijn altijd gratis en ook 
bedoeld voor niet-leden. 
U bent van harte welkom om mee te gaan op 
excursie of als vrijwilliger van een (of meer) van 
onze werkgroepen.


