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“Natuurlijk Bommelerwaard”
Ons halfjaars magazine met artikelen over de natuur 
in de Bommelerwaard en aanverwante zaken. Ook 
het verenigingsnieuws, zo als de activiteitenagenda, 
is in deze uitgave opgenomen.

Gratis voor leden, losse nummers € 3,50

“Bommelerwaard Natuurlijk”
Een prachtige uitgave over flora en fauna van de Bomme-
lerwaard, beschreven in 58 natuurgebieden. Ook is er ruim 
aandacht voor de cultuur-historische aspecten van deze na-
tuurgebieden. Compleet en leesbaar! Meer dan 1500 foto’s 
op 320 pagina’s.

prijs: € 27,50, ook verkrijgbaar bij Bruna, Zaltbommel

“Landschapsroutes”
Aan de hand van deze twee korte wandelroutes komt u langs verschillen-

de ‘landschappen’. Deze uitgave bevat een vijftal zoekkaartjes, zodat het in 
meerdere opzichten actieve routes zijn.

prijs: € 3,50. ook verkrijgbaar bij Trip Zaltbommel

Landschapsroutes 
Bommelerwaard

- Kloosterwielroute   2 km
- Stadswallenroute    4 km

Natuurwacht Bommelerwaardwww.natuurwachtbommelerwaard.nl

Natuur en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De relatie is alleen niet altijd duidelijk 
zichtbaar. Deze wandelingen brengen daar verande-
ring in. Ze geven een goede indruk van de verschil-
lende typen landschappen en natuur die kenmerkend 
zijn voor het rivierengebied en de Bommelerwaard in 
het bijzonder.

Er zijn in dit boekje twee wandelingen opgenomen die 
ook gecombineerd kunnen worden tot één. De wande-
lingen leiden langs dijk, uiterwaard, wiel, komgrond, 
stad en vestingwerken.

De kloosterwielroute is een korte avontuurlijke route 
(2km) die erg geschikt is voor kinderen. Goede schoe-
nen of  bij nat weer laarzen zijn aan te raden. De route 
gaat over gras, door bos, over dijkjes en langs speelge-
legenheden voor kinderen.

De stadswallenroute is ongeveer 4 km lang en toegan-
kelijk voor kinderwagens en rolstoelen (schelpenpad). 
Het stadspark, de dijk en de uiterwaarden staan onder 
de aandacht maar ook de heem- en kruidentuin.

Natuur is altijd boeiend. De wandelingen zijn zo 
opgezet dat er in ieder seizoen iets leuks is te zien. 
Om dat te ervaren zijn er natuurspeurkaarten aan de 
landschapswandeling gekoppeld. In ieder jaargetijde 
één of  meerdere speurtochten door de levende natuur. 
Kennis maken met planten en vogels op een speelse 
manier. Zo wordt een wandeling meer dan een natuur-
beleving!

Veel plezier en verwondering!

9 789082 414509

Bestellen per email: uitgeverij@natuurwachtbommelerwaard.nl

Ontdekken is genieten
Zichtbare en minder zichtbare natuur 

in de Bommelerwaard

Ontdekken is genieten

Dirk MullerDirk Muller
20202020

9 789090 289649

“Ontdekken is genieten”
Dit boek is geschreven en ook de foto’s zijn gemaakt door  

Dirk Muller (bestuurslid). Alle stukjes zijn eerder verschenen op 
Facebook. Niet voor niets heeft onze Facebookpagina vele hon-
derden volgers. Maar liefst 107 verhalen zijn in dit boek terug 

te vinden! Van een grote hoeveelheid verschillende organismen 
beschrijft Dirk de bijzonderheden en geeft inzicht in herkomst 

van de naamgeving.

Gratis voor leden, niet-leden € 12,50
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Niet doen dus!

Energie
Ondanks alle aandacht die ervoor is, neemt ons energiegebruik nog steeds toe. Sterker, er is 
zelfs geen zicht op dat ons energiegebruik zal dalen. Nu ‘fossiel’ niet langer gewenst is en ook 
energie opwekken middels biomassa geen echte oplossing is, zijn het vooral zonnepanelen en 
windmolens waarmee de oplossing gezocht wordt.

De Natuurwacht Bommelerwaard is doordrongen van de noodzaak, maar is ook van mening 
dat bijvoorbeeld windmolens niet ten koste mogen gaan van waardevolle natuur. Zo gaan 
er wel eens stemmen op om windmolens op de Wakkeredijk tussen het Munnikenland en 
de Boezem van Brakel te zetten. Wie ons vorige magazine (september 2020) heeft gelezen, 
weet dat het Munnikenland, in de korte tijd dat de huidige inrichting tot stand kwam, zeer 
vogelrijk is. Met als sprekende voorbeelden de zeearend, de Bruine kiekendief en de Blauwe 
kiekendief. Niet per ongeluk noem ik deze, want vooral roofvogels zijn meer dan gemiddeld 
slachtoffer van windmolens. Ook allerlei trekvogels maken dankbaar gebruik van het Munni-
kenland. De Kil van Hurwenen is ook zo’n gebied dat genoemd wordt, maar dit is een Natura 
2000-gebied en dat geeft al aan dat het om waardevolle natuur gaat. Niet doen dus!

Beter is het om op alle daken zonnepanelen te leggen en windmolens te plaatsen daar waar 
al volop menselijke activiteit is, zoals op bedrijventerreinen en langs snelwegen. Een goed 
voorbeeld is bedrijventerrein De Wildeman, waar de daken al vol liggen met zonnepanelen en 
er meer initiatieven ontwikkeld worden om energie op te wekken én te besparen. Als je om je 
heen kijkt in de Bommelerwaard zie je dat er nog heel veel daken ‘beschikbaar’ zijn.
Daar waar toch het buitengebied plaats moet bieden voor bijvoorbeeld windmolens, zoals bij 
Hoenzadriel, wil de Natuurwacht graag meedenken, niet alleen om schade aan de natuur te 
voorkomen, maar ook om op kansen te wijzen.

Harry Kolman (vz)

Bij regelmaat beschrijven we in ons maga-
zine een klompenpad in de Bommelerwaard 
en besteden we veel aandacht aan de flora 
en fauna die je als wandelaar onderweg te-
genkomt. In de Bommelerwaard is al een 
aardig netwerk van klompenpaden. Vijf 
daarvan zijn door ons al beschreven. Het al-
lernieuwste pad, het Jordenpad, ligt in de 
westelijke Bommelerwaard en doet de dor-
pen Poederoijen, Brakel en Zuilichem aan.  
Het is een stevige wandeling van 16 km over 
dijken, dwarsdijken en gaat door uiterwaar-
den en komgronden. Onze beschrijving 
volgt de korte route die drie km korter is en 
het dorp Zuilichem niet aandoet, maar wel 
door het fraaie landgoed van Brakel loopt.
Het Jordenpad start bij de nieuw gebouwde 
fortwachterswoning; nu een horecalocatie is 
genaamd Brasserie De Buurman. De natuur 
rondom fort Poederoijen is bijzonder. Mede 
dankzij de inzet van de Stichting Behoud 
Waterlinie Bommelerwaard en de gemeen-
te Zaltbommel is dit negentiende eeuwse 
fort prachtig gerestaureerd. Ook de brug 
over de fortgracht is dankzij subsidies en gif-
ten hersteld. In de fortgracht broeden fuut, 

meerkoet en waterhoen, maar let ook op de 
ijsvogel. In het dichte struikgewas van onder 
andere meidoorn klinkt in de lente het ge-
zang van zwartkoppen, tuinfluiters en vooral 
grasmussen. In de zomer bloeit op een groot 
gedeelte van het fortterrein het duizend-
blad. Die zee van witte bloemen zorgt voor 
druk bezoek van meerdere soorten vlinders, 
waaronder vooral de distelvlinder.
Na ons bezoek aan dit fort gaan we snel 
op pad. We klimmen over het raster en lo-
pen over de Maasdijk naar het westen; naar 
de Poederoijensehoek. Links zien we de 
maasuiterwaarden. Het water van de Maas 
wordt hier voor een deel ingelaten om via 
het pompstation in grote ondergrondse bui-
zen vervoerd te worden naar de duinen van 
Den Haag. Daar wordt het vervolgens weer 
opgepompt om na filtering en zuivering te 
dienen als drinkwater. Het grote bassin voor 
de inlaat is tijdens de wintermaanden een 
ideale rustplaats voor veel watervogels. Het 
is de moeite waard het aantal soorten te tel-
len dat hier dan verblijft. Je komt met gemak 
aan tien soorten: onder andere kuifeend, 
tafeleend, smient, nonnetje, krakeend, do-
daars, fuut en aalscholver. We lopen verder 
over de Maasdijk en komen bij de groene 
Nieuwendijk. Deze dijk is een dwarsdijk, die 
de Maasdijk verbindt met de Waaldijk. Zowel 
links als rechts van deze dijk is het drassig. 
Rechts van de dijk staan in de voet notenbo-
men. In het drassige deel staan voornamelijk 
elzen. Elzen kunnen net als wilgen en popu-
lieren overleven in natte gronden. Elders in 
dit magazine wordt uitvoerig gesproken over 
de natuurwaarde van zo’n elzenbos. Bijzon-

Flora en fauna van het Jordenpad
Van fort Poederoijen naar fort Brakel

Fort Poederoijen

Het is de moeite 

waard het aantal 

soorten te 

tellen dat hier 

dan verblijft
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der! In de wintermaanden zijn er honderden 
sijsjes en putters, die zich tegoed doen aan 
de zaden in de elzenproppen. Links van de 
dijk staan knotwilgen afgewisseld door essen-
hakhout, vlieren en meidoorns. Van april tot 
de zomer klinkt hier overal gezang van tal van 
vogels: tjiftjaf, fitis, zwartkop, bosrietzanger, 
Kleine karekiet, putter, vink en grasmus.
We komen bij de drukke Van Heemstraweg, 
de oost-westverbinding in de Bommeler-
waard. Kijk hier goed uit bij het oversteken. 
We kunnen op dit moment (januari 2021) de 
Nieuwendijk niet bovenop vervolgen. De 
oude hoge populieren aan de dijk zijn onvei-
lig en moeten gekapt worden. 

We vervolgen onze weg via de Kaveling, die 
links onderlangs loopt. Dit is een mooi fiets-
pad met direct links waterpartijen met veel 
riet. In mei en juni kun je uit het riet de zang 
horen van Kleine karekiet, rietgors en bosriet-
zanger. Op een winterdag kun je wat vogels 
betreft verrast worden door bijzondere waar-
nemingen. Denk aan het baardmannetje en 
de Blauwe kiekendief. Aan het eind van dit 
pad ligt links het pompstation van Dunea. 
Meerdere gronden hier zijn in beheer bij 
Dunea en zij zetten zich bijzonder in om dit 
landschap zo goed mogelijk te beheren ten 
behoeve van flora en fauna. We zien onder 
andere een poel die belangrijk is voor kikkers 
en salamanders. De lange rij knotwilgen zijn 
belangrijk voor steenuilen en andere holen-
broeders. Aan het eind van het fietspad vol-
gen we het klompenpad en gaan rechtsaf en 
lopen op de Waaldijk. Rechts ligt de batterij 
van Brakel met de fortgracht. Ook de zone om 
het fort is biologisch zeer interessant. Je kunt 
hier diverse soorten vlinders en libellen waar-
nemen. Met een beetje geluk zie je ook het 
ijsvogeltje en als je bij zonsopgang hier gaat 
wandelen dan is er ook alles kans de vos waar 
te nemen. De smalle strook drassige gronden 

met riet die parallel aan de dwarsdijk loopt is 
de boezem van Brakel. Het is landschappelijk 
een van de pareltjes van de Bommelerwaard. 
In de veilige zone van het riet broeden jaar-
lijks vele Grauwe ganzen, maar ook de do-
daars en de waterral en de Bruine kiekendief. 
De boomvalk jaagt boven het riet op libellen. 
We vervolgen de Waaldijk. Buitendijks paral-
lel aan de winterdijk liggen ruigten en dras-
sige gronden. In de uiterwaard, de Brakelse 
Benedenwaard, ligt een nevengeul. Het is de 
moeite waard met je verrekijker de uiterwaard 
en geul goed af te kijken. In de wintermaan-
den zitten hier honderden ganzen, waaronder 
brandganzen en kolganzen. 

In de geul zie je verschillende soorten een-
den, zoals de bergeend en de pijlstaart. Bo-
ven de geul speuren Zwarte sterns naar kleine 
visjes en in april heb je kans op de zeldzame 
dwergmeeuw. Bij de knotwilgen, die onder-
langs staan, kun je in april/mei een van onze 
mooiste zangvogels horen en wellicht zien: 
de blauwborst. Wanneer we wat verder lopen 
dan zien we langs de dijk een lange rij popu-
lieren staan. Vroeger stonden bijna langs de 
gehele dijk populieren. Ze beschermden de 
dijk bij ijsgang in de rivier. Aan het eind van 
de rij peppels leidt het klompenpad ons naar 
de uiterwaard en lopen we via de Brakelse 
Benedenwaard langs de Waal richting Bra-
kel. De flora in deze uiterwaard is bijzonder. 
Vooral op de zone waar het gras ophoudt en 
de rivierduin begint kun je prachtige planten 
waarnemen van de stroomdalflora: Echt wals-
tro, kruisdistel, bezemkruiskruid, kattendoorn, 
etc. 
Bij een grote vlier kunnen we niet verder langs 
de rivier en houden we rechts aan. Even later 
lopen we langs een oude strang parallel aan 
de Waaldijk en zijn we in het dorp Brakel. Ook 
hier hoor je in de lente de Kleine karekiet, de 
bosrietzanger en heb je kans op de blauw-

borst. In Brakel kun je het klompenpad ver-
volgen richting Zuilichem, maar je kunt ook 
de verkorte route nemen. Je loopt dan via het 
landgoed Brakel naar Pouderoijen. Dat is 2,5 
km korter. Wij nemen de verkorte route en lo-
pen via het marktplein naar de ingang van het 
Brakelse bos.

Na de witte toegangsbalk komen we in een 
lange bomenlaan van esdoorns. Vooral links 
is het bos erg vochtig. De kruidlaag bestaat 
hier voornamelijk uit fluitenkruid. In de lente 
is het in het Brakelse bos genieten van de 
stinzenflora, die vooral in de nabijheid van 
het landhuis en de moestuin staat. Alom staat 
sneeuwroem, maar heel bijzonder is de Ge-
vlekte aronskelk. 
Een bezoek aan de moestuin/wilde planten-
tuin is trouwens zeer de moeite waard. On-
gelooflijk hoeveel soorten kruiden hier te be-
kijken zijn. We vervolgen de route en lopen 
onder andere door een beukenlaan en zien 
oude fruitboomrassen in een hoogstam-
boomgaard. Dit oude bos is rijk aan tal van 
vogels. Al jaren huist er een bosuil in een oude 
beuk en zitten er meerdere paartjes Grote 
bonte spechten. Zwartkop, tjiftjaf, heggemus 
en diverse soorten mezen laten zich hier in 
de lentemaanden flink horen. We lopen het 
bos uit en gaan richting het fietspad/voetpad 
langs de Burgemeester Posweg. Langs deze 
weg staan afwisselend oude knotwilgen en 

gesnoeide haag van elzen. Halverwege staan 
op een perceelscheiding een rij lange smalle 
bomen: Italiaanse populieren. Aan het eind 
van het pad komen we bij een rotonde en ste-
ken hier de Van Heemstraweg over. In de wei-
landen lopen veel schapen. Het is echter niet 
allemaal dezelfde soort. De zwarte schapen 
met witte plek op de kop zijn zwartblessen. 
De wollige schapen met slanke poten en wat 
bruinbeige poten en kop zijn heideschapen. 
In de buurt van Poederoijen lopen witte scha-
pen met zwarte koppen: Suffolks. In de gehe-
le Bommelerwaard kun je meer dan tien ver-
schillende soorten schapen tegenkomen. Let 
er maar eens op.

Aan de rechter zijde van deze weg staan ei-
ken. In de middenberm heeft de lokale dorps-
raad gezorgd voor een bloemrijke berm, een 
lust voor het oog en goed voor insecten. Jam-
mer dat het zaadmengsel niet alleen bestaat 
uit inheemse bloemen. Na een tijdje gaan we 
rechtsaf en steken we de Posweg over het Jan 
Pronkpad op. Alle informatie hierover staat 
op het speciale paneel aan het begin van dit 
pad. Na een tijdje lopen we op enige afstand 
van een flinke bloemenkas. De sloot rechts 
heeft een speciale lange schuine oever, zo-
dat zich een oevervegetatie kan ontwikkelen. 
Langs het pad staat een haag van bosplant-
soen. De struiken ontnemen het zicht op de 
kassen, zodat er sprake is van landschappe-
lijke inpassing van de kassen in het kommen-
landschap. Na enige tijd steken we de Hoek-
seweg over en vervolgen het Jan Pronkpad. 
Rechts staan op regelmatige afstand elzen. 
Torenvalken zitten maar wat graag op de uit-
kijk in zo’n jonge boom. Mede daardoor zijn 
er heel wat toppen afgeknapt. Na een tijdje, 
als het pad zich verbreedt, zien we links dichte 
beplanting van elzen en een informatiepaneel 
over een duurzame leefomgeving voor bijen. 
Het stuifmeel op de mannelijke katjes van de 
els is in het voorjaar belangrijk voor de 
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Een van de vrijwilligers van de Natuurwacht 
is Koert van Geffen uit Zaltbommel. Hij helpt 
niet alleen met het snoeien van knotwilgen, 
maar onderhoudt ook de hoge eiken en 
beuken in de Bommelse heemtuin. Hangend 
aan touwen, en zorgend voor 100 % zeker-
heid, weet hij de juiste takken te snoeien. Als 
afgestudeerd ecoloog koos hij aanvankelijk 
voor het beroep van molenaar, maar na een 
paar jaar wist Koert het: ik word boomverzor-
ger!

Ecoloog en molenaar
Koert is een heerlijke vrijbuiter. Zijn studie 
op de middelbare school en aan de univer-
siteit van Amsterdam verliepen gladjes. Als 
afgestudeerd bioloog mocht hij een promo-
tieonderzoek ecologie doen aan de univer-
siteit van Wageningen. Tijdens zijn studie 
vond Koert het leuk om in zijn vrije tijd de 
opleiding tot molenaar te volgen. Menig 
uur heeft hij doorgebracht op de prachtige 

korenmolens De Vlinder te Deil en Sara Ca-
tharina in Hoenzadriel. Na het halen van zijn 
doctorstitel lagen de juiste banen niet voor 
het oprapen, dus volgde Koert zijn hart en 
werd hij van vrijwillig molenaar beroepsmo-
lenaar. ‘Een heerlijke tijd’, aldus onze jonge 
molenaar. ‘Even geen studieboeken en geen 
uren achter de laptop. Heerlijk buiten en 
genieten van de natuur.’ Dat laatste viel na 
enkele jaren toch tegen. Molenaar zijn is een 
prachtig ambachtelijk beroep, maar is voor-
al veel binnen werken. ‘Ik was voor dag en 
dauw al op mijn molen en zorgde ervoor dat 
ik voldoende meel aan mijn afnemers kon le-
veren’, aldus Koert. ‘Het malen van graan tot 
meel is een lawaaierige klus. Ik kom uit een 
familie van tuinders en ben het liefst lekker 
buiten. Dan kan ik heerlijk van de natuur ge-
nieten.’

Boomverzorging
Koert nam een belangrijk besluit en volgde 
de opleiding boomverzorging. Als tuinders-
zoon kende hij het snoeiwerk van de fruit-
bomen uit de hoogstamboomgaard van zijn 
ouders. ’Tijdens mijn studie ecologie heb ik 
veel specifieke kennis opgedaan over bo-

Van molenaar naar boomverzorger

advertentie Gekko

voedselvoorziening voor bijen. Een 
goede zaak dat een dorp als Poe-
deroijen zich op deze wijze inzet 
voor onze insecten.
Aan het eind van dit pad door het 
kommenlandschap komen we op 
de Maarten van Rossemweg. We 
gaan  rechtsaf en komen op de 
Maasdijk. Via deze dijk komen we 
weer bij ons startpunt. We zien het 
fort van Poederoijen liggen en ver-
heugen ons op een kopje koffie of 
wellicht een lunch bij Brasserie de 
Buurman. Na een fikse wandeling 
van ruim 13 km is zo’n rustmoment 
wel verdiend.

Ton van Balken
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men en dat komt mij nu zeer van pas. Een 
eeuwenoude solitaire eik of beuk heeft vaak 
een geweldige boomvorm, daar moet je 
zuinig op zijn. Onvakkundig snoeiwerk kan 
zulke bomen echt verpesten, terwijl met de 
juiste zorg zo´n boom nog vele jaren voor-
uit kan. Als ik een boom gesnoeid heb, dan 
geeft mij dat een heerlijk gevoel. Het mooie 
aan dit werk is dat iedere boom weer anders 
is. Boomverzorging is een vak met risico’s, 
ik hang in touwen om op hoogte met ket-
tingzagen te werken. Bovendien kan er gro-
te spanning op hout staan waar je rekening 
mee moet houden voordat je erin gaat za-
gen. Maar dat is ook een prikkel om scherp 
te zijn, goed na te blijven denken en altijd 
veilig te werken. Zo is iedere klus voor mij 
een nieuw avontuur.’

Heemtuin en Kloosterwiel
Samen met andere vrijwilligers heeft Koert al 
menige knotwilg gesnoeid in natuurgebied 
De Kloosterwiel nabij Zaltbommel. Maar 
meestal wordt Koert ingezet voor het speci-
alistische werk. Langs de wiel staan immense 
wilgen en populieren, die dringend onder-
houd behoeven. Maar al te vaak breken in 
de kruin flinke takken af, die dan halverwe-
ge blijven hangen. Deze bomen zijn door-
gaans kaprijp en worden dan veelal gekapt. 

De Natuurwacht Bommelerwaard behoudt 
deze ‘zachte bomen’ echter graag, omdat ze 
voor spechten, uilen, boomkruipers en ook 
vleermuizen belangrijk zijn. ‘Ik vind het best 
uitdagend zo’n boom in te klimmen. Veilig-
heid staat voorop en ik moet zeker zijn van 
de sterkte van de takken waaraan ik mij be-
vestig. Daarbij moeten andere vrijwilligers 
van Natuurwacht de omgeving zeker stellen 
en afzetten, zodat vallend hout geen gevaar 
oplevert voor mogelijke wandelaars. Als zo’n 
boom na een flink uurtje snoeiwerk weer na-
gekeken is en de gevaarlijkste takken eruit 
zijn, dan kan ik alleen maar blij en tevreden 
zijn.’ Ook in de heemtuin heeft Koert enige 
flinke bomen onder handen genomen. De 
heemtuin heeft een rijke stinzenflora en dan 
kan te veel schaduw funest zijn. In een flinke 
eik heeft Koert een grote uilenkast opgehan-
gen. Mocht de bosuil geen holle boom meer 
op de stadswallen vinden, dan is huisvesting 
beschikbaar in de heemtuin.

Nog vele jaren een Gekko?
‘Dit vak doe je niet tot je tachtigste en waar-
schijnlijk ook niet tot je zestigste’, glimlacht 
Koert. ‘Het is intensief werk. Het vergt veel 
van je lichaam en je moet echt behendig zijn. 
Dat lukt nu prima en ik investeer in technie-
ken die het klimmen minder belastend ma-
ken, zodat ik dit prachtige vak nog vele jaren 
kan uitoefenen.´ Koert heeft nu als ZZP’er zijn 
eigen boomverzorgingsbedrijf met de toe-
passelijke naam GEKKO. Een gekko is een 
boomhagedis uit de tropen, maar de letters 
zijn ook afgeleid van de naam van deze en-
thousiaste boomverzorger KOert van GE-
ffen. Elders in dit nummer staat een adver-
tentie van zijn bedrijf Gekko. Natuurwacht 
Bommelerwaard is wat blij dat ‘onze Gekko’ 
zich zo af en toe belangeloos inzet voor het 
onderhoud van de bomen in het werkgebied 
van de Natuurwacht.

Ton van Balken

Hoe is het ooit verzonnen, de grootste be-
dreiging voor een vogel opnemen in zijn 
eigen naam. Een ijsvogel houdt namelijk 
helemaal niet van ijs. Sterker nog, wanneer 
wij genieten van “oud-Hollandsche” ijspret 
zit deze vogel op een tak boven het ijs te 
verpieteren, omdat hij zijn geliefde voedsel 
niet kan bemachtigen. De ijsvogel is een pis-
civoor, wat betekent dat hij bijna alleen maar 
vis eet. Dit dieet wordt nog wel aangevuld 
met kreeftachtigen, (jonge) amfibieën en 
(water)insecten, maar ook deze diertjes zijn 
in een bevroren sloot of beek niet te ver-
schalken.
Hoe komt dit 16 cm kleine vogeltje dan aan 
deze naam? Eén verklaring kan zijn dat ze 
in vroeger tijden rondom door mensen ge-
maakte wakken in het ijs gezien werden om 
daar toch nog hun kostje bij elkaar te schar-
relen. Een andere verklaring kan de verbas-
tering van het Duitse “Eisenvogel” zijn, wat 
ijzervogel betekent. Deze naam komt van de 
metaalachtige glans die de blauwe vleugels 
en rugveren kenmerken.
Die blauwe kleur en zijn heldere scherpe 
roep, ch’kieie ch’kieie, maken de ijsvogel 
heel herkenbaar in de vlucht. Eén waarne-
ming van een blauwe flits die op minder 
dan een halve meter over het water scheert, 
bijvoorbeeld bij de Kloosterwiel of de Zalt-
bommelse stadsgracht, en mijn dag kan niet 
meer stuk.

De titel van dit artikeltje komt misschien 
enigszins negatief over, maar zo is het niet 
bedoeld. Velen van ons, en daar hoor ik ook 
bij, zien de klimaatverandering als iets be-

De ijsvogel, profiteur van de 
     klimaatverandering

dreigends. En in veel opzichten is dat ook zo. 
Maar we moeten niet vergeten dat die veran-
dering voor individuele soorten ook kansen 
kan bieden. Rond de eeuwwisseling werden 
er in Nederland van de ijsvogel nog geen 
300 broedparen vastgesteld. Dit was net na 
de strenge winter van 1997. Na een aantal 
zeer zachte winters lag het aantal broedpa-
ren in 2008 op ongeveer duizend. De koude 
winter van 2008 op 2009 zorgde ervoor dat 
dit aantal in 2009 gehalveerd was. Na twee 
zachte winters in 2013 en 2014 werden er in 
2015 zo’n kleine 1200 broedparen geteld. 
Het lijkt dus gerechtvaardigd om te stellen 
dat de ijsvogel in Nederland profiteert van 
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de opwarming van de aarde.
Maar ook menselijk ingrijpen heeft een posi-
tieve bijdrage geleverd aan de groei van de 
ijsvogelpopulatie. De verbeterde waterkwali-
teit in ons land en het in originele staat terug 
brengen van beeklopen hebben een gunstig 
effect gehad op de verspreiding van de ijs-
vogel. Daar waar in het verleden het voor-
komen van de “Kingfisher” beperkt was tot 
klassieke waterrijke gebieden zoals rondom 
de grote rivieren, komt hij, met uitzondering 
van de waddeneilanden, nu in heel Neder-
land voor.
Voor de voortplanting stelt de ijsvogel wel 
specifieke eisen aan zijn omgeving. Er moet 
een steile oeverwand beschikbaar zijn die 
niet te hard is. In die wand wordt een licht 
oplopende gang gegraven met een door-
snede van 5 à 6 cm en een lengte die kan 
variëren van 30 cm tot 1 meter. Aan het einde 
van de gang wordt een ronde nestkamer ge-
maakt. Gemiddeld genomen ligt de hoogte 
van de ingang zo’n 1 à 2 meter boven het 
wateroppervlak. Het mannetje begint met 
het graven en pas een paar dagen later komt 
het vrouwtje hem daarbij helpen. Het uiterlijk 
van beide vogels is nagenoeg gelijk. Alleen 
de onderzijde van de snavel is bij het vrouw-
tje rood en bij het mannetje zwart.
In de nestkamer worden vier tot acht witte 
eitjes gelegd, die een doorsnede hebben 
van ongeveer 2 cm. Pas nadat het laatste ei 
is gelegd, wordt er begonnen met broeden, 

dat door beide ouders wordt gedaan. Na 18 
tot 21 dagen komen de eieren uit. Het ver-
zorgen van de jongen wordt door zowel het 
vrouwtje als het mannetje gedaan. Na iedere 
voedering draaien de jongen als in een soort 
carrousel één plaats door in de nestkamer. 
Op deze manier worden alle jongen keurig 
om de beurt gevoerd. Na ongeveer 25 da-
gen verlaten de jongen het nest, waarna ze 
nog een paar dagen op een naburig gele-
gen tak door de ouders worden gevoerd.
Gemiddeld genomen hebben ijsvogels twee 
broedsels per jaar. Voor het volgende legsel 
wordt altijd een nieuwe nestholte gegraven. 
Dat is ook wel nodig, want het eerste nest 
ligt na het uitvliegen van de jongen vol met 
uitwerpselen en braakballen. Braakballen 
kennen wij allemaal van uilen. Maar er zijn 
veel meer vogels, waaronder dus ook de ijs-
vogel, die met behulp van braakballen hun 
onverteerde voedselresten kwijt raken.

In de Bommelerwaard zijn er diverse loca-
ties waar je met een beetje geluk de ijsvogel 
kunt waarnemen. Hierboven het ik al twee 
plekken genoemd, maar ook in de Game-
rense waarden, het Munnikenland en langs 
de afgedamde Maas worden regelmatig 
waarnemingen gemeld. Dus houd je ogen 
open wanneer je deze gebieden bezoekt, 
dan maak je zeker kans op een kortstondige 
ontmoeting met dit kleurrijke en bijzondere 
vogeltje.

Erwin van der Speld
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Bronvermelding:
Websites Vogelbescherming, Sovon en Wikipedia; Vogelatlas van Nederland editie 2018;
Hayman’s zakgids Vogels.

Landelijk is het Bruin zandoogje een alge-
mene vlinder, maar in de Bommelerwaard 
is dat beslist niet zo. Bij de inventarisatie in 
2015 kwam het Bruin zandoogje in 8 van de 
58 natuurgebieden in de Bommelerwaard 
voor. Het belangrijkste gebied was met 
afstand De Lieskampen. In de maanden 
juni en juli vliegen daar op een klein aan-
tal hooilanden enkele honderden vlinders. 
Natuurgebieden in de omgeving profiteren 
danig van deze hotspot: uiterwaarden van 
Gameren en Zuilichem, de Drielse wetering 
en de Neswaarden nabij Aalst. Een kleine 
populatie komt voor in de Brakelse Bene-
denwaarden. Het beheer in de Lieskampen 
is echter niet optimaal voor het Bruin zan-
doogje. Het zou jammer zijn wanneer deze 
vlinder net als ‘zijn broertje’ het Oranje zan-
doogje verdwijnt uit dit prachtige natuur-
gebied.

Honderden vlinders in de Lies-
kampen

In de maanden juni en juli lijkt het wel een 
vlindersprookje in natuurgebied De Lies-
kampen. Het gebied ligt in het komgebied 
tussen Gameren en Delwijnen. Op enkele 
centraal gelegen hooilanden vliegen hon-
derden van deze prachtige vlinders; een 
schitterend spektakel. Mede dankzij een 
bloemrijke kade langs de wetering ge-
naamd de Capreton, die loopt van oost 
naar west, profiteren ook nabij gelegen na-
tuurterreinen van deze toplocatie. De Ca-
preton is dan met recht de ecologische ver-
bindingszone voor het Bruin zandoogje en 
zorgt er voor dat tot aan de rivier de Maas 
dit fraaie vlindertje zich kan verspreiden.

Overwinteren als rups
Het Bruin zandoogje vliegt slechts in één 
generatie. Alleen van juni tot begin augus-
tus wordt de vlinder waargenomen. De vlin-
der leeft twee tot drie weken en in die peri-
ode zet het bijna 300 eitjes af. Dat gebeurt 
op diverse grassoorten en wel dicht bij de 
grond. Na enkele weken komt een rups te 
voorschijn. De rups voedt zich met gras-
sen en overwintert ook als rups. In mei be-
gint dan het popstadium en na drie weken 
kruipt dan het nieuwe Bruine zandoogje uit 
de cocon en begint de cyclus opnieuw. De 
vlinder kent dus als rups een kwetsbare pe-
riode van 300 dagen. Als beheerder is het 
belangrijk om dit te weten zodat in die pe-
riode op de juiste tijdstippen gemaaid en 
gehooid kan worden. 

Uitgekiend beheer noodzakelijk
Eitjes en rupsen van het Bruin zandoogje 
komen laag in de vegetatie voor. Belang-
rijk is de vegetatie bij het maaien niet te 
kort af te maaien zodat voldoende eitjes 
en rupsen overleven. Evident is ook om het 
maaisel niet te lang te laten liggen zodat 
er geen rotting optreedt waardoor eitjes en 
poppen beschimmelen. Het allerbelang-
rijkst is echter gefaseerd te maaien.  Bij de 
eerste maaibeurt in juni dient voor deze 
vlindersoort 20 tot 30 % van de kruidenrij-
ke vegetatie niet gemaaid te worden. Voor 
de vlinders, die rond die tijd verschijnen, is 
er dan voldoende aanbod van voedsel om 
genoeg energie op te bouwen om de meer 
dan 300 eitjes te kunnen produceren. In het 
najaar dient wederom een  percentage van 
ongeveer 25 % van de vegetatie niet ge-
maaid te worden zodat er voldoende dek-

Op  de bres voor het Bruin zandoogje

In de maanden 

juni en juli lijkt 

het wel een 

vlindersprookje 

in natuurgebied 

De Lieskampen

lees verder op bladzijde 16jonge ijsvogels
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Een nieuw jaar
Afgelopen jaar hebben wij helaas veel van onze activitei-
ten moeten annuleren: excursies, lezingen, werkgroep-
bijeenkomsten, de Biodiversiteitsdag en de Big Day. We 
hopen dit jaar weer meer activiteiten samen met u te 
kunnen ondernemen, maar wat wel en niet doorgang kan 
hebben, is op dit moment nog erg onzeker. Houd daar-
om ook onze website en (sociale) media in de gaten voor 
eventuele ingelaste activiteiten.

Algemene ledenvergadering
Op 23 maart a.s. zullen wij weer een Algemene Ledenver-
gadering organiseren. Deze zal vanwege de coronamaat-
regelen online plaatshebben. Tijdens de vergadering 
worden de jaarverslagen van 2020 besproken en de plan-
nen en begroting voor 2021 gepresenteerd. Harry Kolman 
(voorzitter), Lot Tönis (penningmeester) en Dirk Muller zijn 
aftredend en herkiesbaar. U bent van harte uitgenodigd 
bij de vergadering aanwezig te zijn. U kunt zich aanmel-
den via info@natuurwachtbommelerwaard.nl. 

Ruimtelijke ordening
De Natuurwacht houdt zich op dit moment bezig met de 
volgende onderwerpen op het gebied van ruimtelijke or-
dening:
Beersteeg-West. Op uitnodiging van de gemeente heeft 
de Natuurwacht samen met een ecoloog op locatie geke-
ken naar de groeninrichting van het gebied waar (kleine) 
huizen ontwikkeld worden. Het gebied zal een groen ka-
rakter krijgen, waarin inheemse struiken worden aange-
plant en de aanwezige poel kan blijven.
Ecologisch maaibeheer. Het maaibeheer op diverse 
plaatsen in de Bommelerwaard blijft een ‘hot topic’. De 
Natuurwacht zou graag zien dat ecologische maaibe-
heer wordt toegepast op diverse locaties en is hierover in 
gesprek met verschillende instanties (gemeente, Water-
schap, natuurorganisaties).

Oeverzwaluwen Gamerensche waarden. 
Ter compensatie voor de verloren gegane oeverzwaluw-
wand in de Gamerensche waarden heeft Rijkswaterstaat 
een stuk van het noordelijke eiland vrijgemaakt van be-
groeiing. In dit deel broedden afgelopen jaar al enkele 
paartjes oeverzwaluwen, hopelijk worden dat er dit jaar 
meer.

Rabo ClubSupport
Tijdens de Rabo ClubSupport-actie in oktober 2020 kon-
den leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete 
lokale vereniging en zo zorgen dat deze een financiële bij-
drage van de bank ontving. Door de vele stemmen mocht 
de Natuurwacht het prachtige bedrag van €1262,- ontvan-
gen. Heel hartelijk dank aan alle stemmers!

Windmolens, Hoenzadriel. 
Onze werkgroep Kleine Marters is in gesprek met de ont-
wikkelaars van deze windmolens om verstoring en natuur-
schade te voorkomen en te kijken naar mogelijkheden om 
natuurvriendelijke maatregelen uit te voeren.

Activiteitenagenda maart – oktober 2021

Datum Soort activiteit Thema Informatie

Di 23-3 Algemene ledenverga-
dering

Algemene ledenvergadering
Vanwege Corona zal de Alv online ge-
houden worden

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.natuurwachtbommelerwaard.nl, of mail 
naar info@natuurwachtbommelerwaard.nl

Za 27-3 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-13.00, Oliemolen
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 3-4 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Eendenkooi Hedel 10.00-13.00 Achterdijk 49 in Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 1-5 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-13.00, Oliemolen

Wo 19-5 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen

Za 5-6 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-13.00, Oliemolen

Wo 16-6 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen

Za 3-7 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-13.00, Oliemolen

Wo 21-7 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen

Za 7-8 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-13.00, Oliemolen

Wo 18-8 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen

Za 4-9 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-13.00, Oliemolen

Wo 15-9 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen

Za 2-10 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-13.00, Oliemolen

Wo 20-10 Werkgroep 
Landschapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen

Raadpleeg voor de laatste informatie over de excursies het bericht op de website van de Natuurwacht Bommelerwaard.

Contactgegevens voor de excursies: 
Cassandra van Altena  c.v.altena@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06 – 1073 7278
Ton van Balken  acvanbalken@upcmail.nl / 06-15336335
Dirk Muller   nwb.d.muller@gmail.com / 0418 -518366
Lot Tönis   vlinderwerkgroep@natuurwachtbommelerwaard.nl / 06 – 1351 2226
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Met de lente in aantocht kleuren de bomen 
wit van bloesem. Bijen zullen wakker wor-
den, op zoek gaan naar nectar en dan zal de 
meidoorn staan te zoemen. Het zal er krioe-
len van de vliegende, voedsel verzamelen-
de insecten, waaronder allerlei vliegen. De 
meidoorn is een magische struik of kleine 
boom. Hij kent een lange geschiedenis van 
verhalen, mythen en toepassingen. Hoewel 
iedereen de verschijning van deze stekelige 
groene boom met zijn witte bloemen kent, 
valt er ook nog veel over te vertellen. 

De Eenstijlige meidoorn (Crataegus mo-
nogyna) is een struikachtige of kleine boom 
uit de rozenfamilie. De boom kan tot tien 
meter hoog worden als deze de kans krijgt. 
En met een maximale leeftijd van zo’n 500 
jaar is het een majestueuze verschijning. De 
Eenstijlige meidoorn bloeit in mei met wit-
te bloemen. De bloemen hebben, zoals de 
naam al doet vermoeden, één stijl. De stijl is 
het vruchtbeginsel, daar waar de eicel zich 
bevindt. Opvallend zijn ook de paarse helm-
knoppen met daarop de stuifmeelkorrels. De 
bevruchting vindt voornamelijk plaats door 
vliegen die afkomen op de sterke, enigszins 
naar onverse vis ruikende bloemen.

Er zijn in Nederland drie verschillende mei-
doorns te vinden. Naast de Eenstijlige 
zijn er ook nog de Tweestijlige meidoorn 
(Crataegus laevigata) en de koraalmeidoorn 
(Crataegus rhipidophylla). Deze inheemse 
meidoornsoorten (de tweestijlige en de ko-
raalmeidoorn) zijn erg zeldzaam en komen in 
onze streek niet oorspronkelijk voor.
Om een goed onderscheid te kunnen maken 

tussen de drie meidoornsoorten, moet je niet 
alleen naar de stijl kijken. De bladvormen zijn 
onderling verschillend en geven een goede 
indicatie met welke soort je te maken hebt. 
Omdat de soorten onderling kruisen, kan het 
zijn dat er ook intermediaire exemplaren te 
vinden zijn.

Geschiedenis en gebruik
De meidoorn is al zeer lang in het Neder-
landse landschap te vinden. Bij opgravin-
gen in Hardinxveld-Giessendam zijn zaden 
van de Eenstijlige meidoorn gevonden van 
meer dan 7000 jaar oud. Ook uit de tijd van 
de Romeinen is bekend dat meidoornhagen 
werden gebruikt als afscheidingen en ter 
bescherming van nederzettingen, forten en 
bolwerken.
Pas toen eind negentiende eeuw het prikkel-
draad zijn intrede deed, raakte het gebruik 
van meidoornhagen in onbruik. Veel hagen 
zijn in de loop van de tijd gekapt en vervan-
gen door prikkeldraad. In de uiterwaarden 
van de grote rivieren zie je nog wel relicten 
terug van deze hagen. Soms zijn ze erg goed 
bewaard gebleven, zoals in Alem en andere 
kleine stukjes langs de Maas. De reden dat 
ze hier nog niet vervangen zijn in de loop van 
de tijd heeft te maken met het grillige ge-
drag van de rivieren. Prikkeldraad was duur 
en de rivieren namen bij het onderlopen 
van de uiterwaarden nogal eens de prikkel-
draadomheiningen mee. Meidoornhagen 
bleken daar beter tegen bestand. 

Met de opkomst van de fruitteelt en de ver-
denking dat meidoornhagen zouden bijdra-

Meidoorn

Eenstijlige meidoorn 
(Crataegus monogyna)

Tweestijlige meidoorn 
(Crataegus laevigata)

koraalmeidoorn 
Crataegus rhipidophylla)

king blijft voor de overwinterende rupsen 
en een flink deel van de populatie niet met 
het maaisel wordt afgevoerd.

Stevige populatie
Jaarlijks worden in de Lieskampen bijna alle 
hooilanden op hetzelfde tijdstip medio juni 
gemaaid. Er is nauwelijks sprake van een 
gefaseerd maaibeheer. Desondanks hand-
haaft zich een stevige populatie Bruine 
zandoogjes. De populatie vermindert ech-
ter jaarlijks. De vlinderwerkgroep van de 
Natuurwacht loopt op de Lieskampen al 6 
jaar een vlinderroute en constateert dat het 
aantal Bruine zandoogjes jaarlijks afneemt. 
In 2016 werden van mei tot juli ruim 1677 
Bruine zandoogjes geteld. In 2019 was dit 
aantal gereduceerd tot 824. Een afname 
van 50%! Landelijk is ook sprake van een 
afname, maar dat betreft nog geen 10 %. 
De Natuurwacht vreest dat het met het 
Bruin zandoogje net zo zal gaan als met het 
Oranje zandoogje. In 1996 kwam er op de 
Lieskampen nog een flinke populatie voor. 
Er werden toen op één dag 250 Oranje zan-
dogen geteld. Dat aantal is in de afgelopen 
jaren desastreus afgenomen. In  2019 werd 
nog slechts één Oranje zandoog geteld. 
Een afname van bijna 100%. 

Staatsbosbeheer
Al jaren probeert de Natuurwacht het be-
leid in natuurgebied de Lieskampen vlin-
dervriendelijker te krijgen. In 2020 is dat 
enigszins gelukt en heeft Staatsbosbeheer 
een deel van de vegetatie niet gemaaid. 
Een deel betreft de ‘orchideezone’ en een 
ander deel betreft het hooiland van onge-
veer 600 m2 grootte. Dat is 3,5 % van dit 
bijzondere kavel. Het effect is enorm. Nor-
maal worden er na het maaien nog weinig 

zandoogjes gezien, maar nu fladderde het 
overal. Alleen al op dit ongemaaide gedeel-
te vlogen medio juli 60 Bruine zandoogjes. 
De eitjes werden vooral in het gemaaide 
gedeelte afgezet. Dit zal ongetwijfeld lei-
den tot een sterkere populatie in 2021. Be-
langrijk was het om ook bij de maaibeurt 
in het najaar een deel van de vegetatie 
te laten staan, zodat een voldoende aan-
tal rupsen kan overwinteren. Helaas is dat 
niet gebeurd. Alle reden dus om dit te be-
spreken met de beheerder van het gebied: 
Staatsbosbeheer. Dit gesprek heeft op 4 fe-
bruari 2021 plaatsgevonden. De betreffen-
de hooilanden zijn bezocht en Staatsbos-
beheer heeft beloofd hier een gefaseerd 
maaibeleid uit te voeren. Afgesproken is 
dat zowel bij de maaibeurt in mei/juni als 
bij de maaibeurt in het najaar er een flinke 
strook ( 20 %) grasland niet gemaaid wordt. 
Zo blijft er telkens voldoende nectar aan-
wezig voor de vlinders. Door in het najaar 
een deel niet te maaien zijn er beduidend 
meer overlevingskansen voor de rupsen, 
die in de onderste laag van de vegetatie 
overwinteren. Met SBB is afgesproken dat 
vrijwilligers van de Natuurwacht het be-
treffende stuk hooiland, dat niet gemaaid 
zal worden, tijdig zullen afzetten met het 
bekende rood-witte lint. Natuurwacht is 
bijzonder blij met deze toezegging van 
SBB. Als tegenprestatie en als dank zal de 
Natuurwacht jaarlijks met haar vrijwilligers 
het onderhoud van een griend uitvoeren. 
We hebben er alle vertrouwen in dat mede 
dankzij dit gefaseerd maaibeheer de Bruine 
zandoogjes op de Lieskampen een grotere 
kans hebben zich te handhaven.

Dit zal 

ongetwijfeld 

leiden tot een 

sterkere 

populatie in 

2021

Het hooiland van de Bruine zandoogjes

moeraswespenorchis
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Ecologische waarde
Naast alle verhalen, krachten en toepassin-
gen verdient één aspect de meeste aan-
dacht. De ecologie van de meidoorn rijkt 
verder dan die van alle verhalen bij elkaar. 
Waarschijnlijk ligt deze ecologie ten grond-
slag aan de toegedichte mythische krach-
ten en geneeskrachten. De vroege bloei, de 
stekels, de eetbaarheid van de bessen, de 
hardheid van het hout en de lange inheemse 
geschiedenis maken het een plant van grote 
ecologische waarde.

In de lente, met zijn vroege bloei, trekt hij 
vele insecten. Bijen en vliegen die zich te-
goed doen aan de nectar en het stuifmeel. 

Cleene M. De, Lejeune M.C. (2008). Compendium van rituele planten in Europa. Gent, België: Mens en Natuur 
Uitgevers N.V.
Maes B., e.a. (2006) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Utrecht: Uitgeverij Boom 
Weeda E.J. e.a. (2003). De oecologische flora, wilde planten en hun relaties. KNNV Uitgeverij / IVN.
https://wilde-planten.nl/koraalmeidoorn.htm (K.M. Dijkstra) geraadpleegd op 28/1/2021

De dichte, stekelige groei geeft bescher-
ming aan vogels die er een nest bouwen en 
schuilen voor predatoren. Het blad vormt 
een voedselbron voor rupsen van bijvoor-
beeld de meidoornstippelmot.

De meidoorn is niet zomaar een algeme-
ne boom. Het is een bijzondere boom met 
veel verhalen en toepassingen. Een boom 
die past bij onze geschiedenis en onze toe-
komst. Laten we de meidoorn koesteren en 
planten, zodat wij en de dieren ervan kun-
nen blijven genieten.

Dirk Muller

Foto’s: bloem, blad, vrucht, boom/struik

bloem

vrucht

blad

boom

De dichte, 

stekelige groei 

geeft 

bescherming 

aan vogels

gen aan de verspreiding van bacterievuur, 
werden ook veel struwelen gekapt. Tegen-
woordig is bekend dat meidoorns niet de 
belangrijkste besmettingshaarden zijn. Te 
laat voor de struwelen, maar het biedt wel-
licht mogelijkheden voor de toekomst.
Naast een functie als afscheiding hadden 
meidoorns nog andere functies. Sommige 
mensen maken van de bessen een jam. De 
vraag is of je de moeite daarvoor moet doen. 
Aan de melige bessen zit weinig smaak. Een 
minder bekende maar lugubere toepassing 
van het hout van de meidoorn werd gevon-
den in de doodstraf. Het hout is hard, zal 
niet zomaar splijten en werd daarom zeer 
gewaardeerd als schavotblok. 

Verhalen rondom de meidoorn
Door de algemene aanwezigheid van de 
meidoorn door de millennia heen, zijn er 
vele verhalen ontstaan rondom de krachten 
die er rondom de boom hangen. Het was 
een heilige struik/boom bij zowel de Germa-
nen, de Kelten, de Grieken als de Romeinen. 
Alle volkeren hadden er hun eigen verhalen 
bij. Soms zijn die verhalen overgenomen van 
elkaar of verbasterd en eigen gemaakt.

Bij de Grieken en Romeinen was het in de 
oudheid gebruikelijk dat meisjes bij huwelij-
ken een kroon van meidoornbloemen droe-
gen. De oorsprong van het gebruik is mij 
niet duidelijk. Wellicht heeft het iets te ma-
ken met de vruchtbaarheid. De takken van 
meidoorns bloeien rijkelijk en de vele bloe-
men zijn misschien een verwijzing naar een 
vruchtbaar leven. Het kan natuurlijk ook ge-
woon mooi zijn geweest. Bij diezelfde Grie-
ken was de meidoorn geweid aan de godin 
Maia. Een verwijzing naar de maand mei 
waarin de bloei plaatsvindt.

In vele volksgeloven worden positieve eigen-
schappen toegedicht aan de boom. Zo werd 
er gedacht dat de meidoorn kwade geesten 
kon afwenden. Een meidoorn in de buurt 
is daarom altijd een goed idee. Volgens de 
Kelten mocht je een meidoorn niet omhak-
ken. De heilige boom vellen zou onheil en 
dood brengen.
Het is niet gek dat ook in de kunst de mei-
doorn een belangrijke plaats inneemt. Hij 

staat er symbool voor hoop en vernieuwing 
in de natuur. De oorzaak hiervoor ligt in 
de vroege bloei, de aankondiging van een 
nieuw seizoen. 

In de oude geneeskunde krijgt de meidoorn 
een prominente maar tegenwoordig omstre-
den rol. In het oude kruidenboek van Do-
doens (1664) staat geschreven dat de vruch-
ten buikloop stoppen en dat het helpt tegen 
het vloeien van vrouwen. Anderen hebben 
het over het gebruik van de pitten die ver-
malen en met wijn ingenomen, nierstenen 
en blaasstenen kunnen doen verdwijnen. En 
zo gaat het maar door: het zou helpen tegen 
opvliegers in de overgang, buikpijn, goed 
zijn voor de hartslagregulering, een urine 
drijvende werking hebben en zorgen voor 
bloeddrukverlaging. Een wonderplant! Te-
genwoordig zouden deze geneesheren tot 
de kwakzalvers worden gerekend aangezien 
ze hun bevindingen baseerden op oude ge-
schriften, mondelinge overlevering en hun 
eigen geloof in de werking.

Naamgeving
Een boom met zoveel waarde, daarvan moet 
de naam niet moeilijk te verklaren zijn. 
De naam is in de Europese talen goed ver-
klaarbaar. In het Nederlands en Engels (May 
tree) is het meidoorn, in het Duits: witte doorn 
(Weissdorn) en die naam wordt ook in het 
Frans (Epine blanche) gehanteerd. De we-
tenschappelijke naam Crataegus monogy-
na is zoals eerder genoemd deels verklaard 
door het hebben van één stijl. ‘Crataegus’ 
is wellicht afgeleid van Kratos, een Griekse 
god die de personificatie is van kracht. Dat 
kan slaan op de hardheid van het hout. 
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Tussen Zaltbommel en Gameren ligt parallel 
aan de Waaldijk een smal elzenbos. Het is 
vijftig jaar geleden als productiebos geplant. 
In de wintermaanden weten sijsjes, putters 
en vinken de zaden in de elzenproppen pri-
ma te vinden. Een enkele roofvogel heeft in 
het bos zijn horst. De ondergroei in het el-
zenbos is eenzijdig: braam en Grote brand-
netel. De biodiversiteit in het bos is gering. 
Nu de meeste bomen kaprijp zijn, ligt er een 
kans om van dit elzenbos een bostype te ma-
ken met meer biodiversiteit.

Productiebos
Medio de vorige eeuw besloot de gemeente 
Zaltbommel de natte strook grond parallel 
aan de Waaldijk naar Gameren bij de Kloos-
terwiel te beplanten. Het drassige onland 
met een lengte van 300 meter en een maxi-
male breedte van 70 meter staat in de win-
termaanden voor een groot deel door kwel 
onder water. Alleen els en wilg zijn bestand 
tegen langdurige natte omstandigheden. 
Voor aanplant van de populier was het on-
geschikt. Tussen de rijen geplante elzen wer-
den ook wat knotwilgen geplant. Door de 
snelle groei van de elzen kregen deze wilgen 
echter te weinig zonlicht, waardoor het mie-
zerige boompjes bleven en het merendeel 
doodging. De knotwilgen, die in een lange 
rij aan de zuidzijde werden geplant, hebben 
zich uitstekend ontwikkeld.

Zwarte els
Vooral in de wintermaanden is de Zwarte 
els gemakkelijk te herkennen. Het silhouet 
steekt inderdaad donker af tegen de ach-
tergrond. De donkergrijze stam en de vele 

donkerbruine elzenproppen geven deze 
moerasboom een zwart uiterlijk. De weten-
schappelijke naam Alnus glutinosa verraadt 
dat er iets kleverigs (glutinosa) aan de boom 
is. Denk maar aan het lijmproduct Gluton. 
Kleine harsklieren op de jonge twijgen en 
bladeren zorgen voor die kleverige afschei-
ding. Ondanks die kleverigheid weet een 
klein kevertje, het elzenhaantje, de boom 
goed te vinden en doet zich te goed aan 
de voedzame bladeren. Het hout van de els 
kan onder water tientallen jaren intact blij-
ven. Er zijn overblijfselen gevonden in Gel-
dermalsen van nederzettingen (bronstijd 
en ijzertijd) waarbij de ondergrondse delen 
bestonden uit elzenstammen. Om die re-
den wordt het onder andere gebruikt voor 
beschoeiingen. Venetië schijnt op palen van 
elzenhout gebouwd te zijn. Bijzonder is de 
prachtige oranjerode kleur die na enige tijd 
op doorgezaagde stammen verschijnt. Vroe-
ger meende men dat de duivel in de boom 
huisde en dat omzagen niet gewenst was. 
Veel elzenhout werd gebruikt in de dakpan-
nenindustrie. Het elzenhout kleurde de rode 
dakpannen bij een tweede bakbeurt blauw. 

Naar ruig elzenbos: 
een bostype met veel biodiversiteit
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Rijk aan stikstof
Elzen werden vroeger geplant om bodem-
verbetering te krijgen. Dankzij een bacterie, 
Frankia alni, is de boom in staat stikstof uit de 
lucht te binden. Deze bacterie bevindt zich in 
de knolletjes aan de wortels. Door het vallen 
van de bladeren komt het stikstof in de bo-
dem. De bodem wordt uiteindelijk zo voed-
zaam dat er enkel nog braam en brandnetel 
willen groeien. Voor plantenliefhebbers zijn 
er in een elzenbos, dat op klei is gelegen, 
geen spannende bloemen te ontdekken. In 
het natte bos zal ook de paddenstoelkenner 
niet veel soorten tegenkomen. Er is kans op 
de Bleke elzennaucoria, de elzenweerschijn-
zwam, de elzenbundelzwam en de Groenige 
elzenmelkzwam. Al deze soorten zijn in ‘ons 
elzenbos’ bij de Kloosterwiel nooit gevonden. 
Wel is de zeldzame Rode kelkzwam waarge-
nomen.

Broekbossen
In de Bommelerwaard zijn nog weinig elzen-
bossen. Door ontwatering en ontginning zijn 
veel elzenbroekbossen verdwenen. Enkele 
mooie restanten liggen er nog oostelijk van 
de dwarsdijk ‘De Nieuwe dijk’ bij Poederoij-
en en bij de Meidijk. Ook binnendijks in na-
tuurgebied De Lieskampen en in (voormalige) 
eendenkooien vinden we op de natste gron-
den nog elzen; veelal tezamen met wilgen. 
Her en der zien we in de komgronden elzen 
op natte perceelscheidingen staan. Bijzonder 
is de onlangs aangeplante strook met elzen 
langs het Jan Pronkpad in Poederoijen. Hier 
werd tot aanplant van elzen besloten omdat 
elzen voor bijen zeer nuttig zijn. In het voor-
jaar halen de bijen graag de stuifmeel van de 
mannelijke elzenkatjes.

Meer biodiversiteit: Ruigt-elzenbos 
De meeste elzen in het bos bij de Klooster-
wiel zijn na vijftig jaar kaprijp. In samenspraak 
met de gemeente Zaltbommel en de Natuur-
wacht is besloten van dit productiebos een el-
zenbos te maken met meer biodiversiteit. Het 
streefbeeld is het bostype Ruigt-elzenbos. 
Om dit te bereiken zal er gedifferentieerd 
gekapt gaan worden. Gezonde elzen met 
een goede boomvorm worden gehandhaafd. 
Deze elzen hebben een lengte van tenminste 
25 meter en een stamdoorsnede van 60 cm. In 
principe kunnen deze majestueuze elzen nog 

minstens 50 jaar mee. Door het kappen van 
de lange dunne elzen ontstaat er licht voor de 
aanwezige knotwilgen en voor de aanplant 
van kensoorten van dit bostype: boswilg en 
Gewone vlier. Deze aanplant zal echter gering 
zijn om zo te zorgen voor voldoende licht voor 
een gevarieerde kruidlaag van onder ande-
re dotterbloem, kattenstaart, moeraszegge, 
oeverzegge, hop, moerasspirea, Gele lis en 
pinksterbloem. Om deze soorten een kans te 
geven dient vooral de braam regelmatig ge-
maaid te worden. Belangrijk is dat de hydrolo-
gische omstandigheden veroorzaakt door de 
kwel geoptimaliseerd worden. Verdroging is 
funest voor dit ecosysteem. Greppels en poe-
len moeten vrij blijven en zoveel mogelijk met 
elkaar in verbinding blijven. 

Drie fasen
Het realiseren van het bostype Ruigt-elzenbos 
zal de nodige tijd vergen. In november 2020 is 
gestart met de eerste fase aan de oostzijde 
van het bos nabij de Kloosterwiel. In dit laagst 
gelegen deel is de kwel het grootst. Om de 
vier jaar zal  een halve hectare van het huidige 
productiebos door vrijwilligers van de Natuur-
wacht Bommelerwaard onder handen wor-
den genomen. De eerste jaren zal nauwgezet 
gevolgd worden hoe het bostype zich zal ont-
wikkelen. Zullen de overgebleven elzenstron-
ken opnieuw uitlopen en is extra aanplant van 
Zwarte els wel nodig? Doel is om het huidige 
eenzijdige elzenbos fasegewijs te veranderen 
in een bostype met veel biodiversiteit waarin 
de Zwarte els dominant blijft en waar putters 
en sijsjes nog vele jaren hun voedsel kunnen 
vinden.

Werkgroep Landschapsbeheer
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Jaarlijks onderzoekt de Natuurwacht Bom-
melerwaard een natuurgebied op de aan-
wezigheid van wintervogels. In 2019/2020 
is Munnikenland bij Loevestein onderzocht 
en dit winterseizoen zijn onze vrijwilligers 
op pad gegaan in het zuidoosten van de 
Bommelerwaard: de Hedelse Bovenwaard.
Tussen Hedel en Hoenzadriel ligt boven-
strooms aan de Maas een grote uiterwaard 
van ruim 150 hectare. De westelijke waard 
heet de Hedelse Waard en het oostelijk 
deel tot aan de brug over de A2 wordt de 
Hedelse Bovenwaard genoemd. De ooste-
lijke punt, die grotendeels aan de andere 
zijde van de brug ligt, wordt de Casteren-
se Waard genoemd. De Heer van Gaste-
ren bezat ooit deze gronden (140 morgen). 
De Casterens Hoeve, een huis op een terp 
nabij de brug, herinnert nog aan hem. 
Bij deze hoeve stond ook een steenoven, 
die in 1840 werd gesloten. Op deze oost-
punt kon men ook met een voetveer over-
steken naar het Brabantse Empel. De He-
delse Bovenwaard, die nu eigendom is van 

Inventarisatie wintervogels 
     Hedelse Bovenwaard

natuurmonumenten, is voor een aanzien-
lijk deel uitgegraven. Er ligt nu een groot 
en diep zandgat, dat middels een smalle 
geul in verbinding staat met de Maas. Van 

november 2020 tot en met februari 2021 
zijn de wintervogels op en rond dit zand-
gat en de nabij gelegen wieletjes geïnven-
tariseerd. Het gebied is in deze periode 
zo’n vijftien maal bezocht.

Ruim vijftig soorten
Na de winterinventarisatie van Munniken-

land was het wel even wennen in deze 
uiterwaard. Een totaal ander gebied met 
niet die geweldige rijkdom en variatie aan 
natuur zoals bij slot Loevestein. Munni-
kenland stond garant voor ruim negentig 
vogelsoorten. De Hedelse Bovenwaard 
scoort ruim vijftig soorten en wat aantallen 
wintergasten, te vergelijken met de uiter-
waarden van Hurwenen en Zuilichem. Bij 
entree van het gebied liggen twee kleine 
wielen. De moerasvegetatie rond deze 
poelen is interessant voor watersnip, wa-
terhoen en waterral. Zij werden meerdere 
malen waargenomen. Spectaculair was het 
bezoek van een achttal baardmannetjes 
gedurende enkele dagen medio novem-
ber. 

Brilduikers en zaagbekken
Op de grote plas was het telkens weer een 
verrassing wat we zouden waarnemen. Be-
halve verwachte eendensoorten als kuif- 
eend, krakeend en smient was de aanwe-
zigheid van een zestal brilduikers opval-
lend. De gehele winter waren ze present 
op het zandgat. Het was vreemd dat een 
tafeleend niet is waargenomen. De plas 
is toch diep genoeg. Wel waren er Grote 
zaagbekken, maar alleen vrouwtjes. De 
hele winter lieten zich geen nonnetjes 
zien, maar bij ons laatste bezoek was toch 
een paartje aanwezig.. Op de plas zat een 
grote groep van gemiddeld vijftig futen en 
zo af en toe werd ook een dodaars gesig-
naleerd. De meest voorkomende watervo-
gel is de meerkoet. Het maximale aantal 
was vierhonderd. 
Een groep van ruim vijftig meerkoeten was 
bij regelmaat te zien in de verbindingsgeul 
naar de Maas. Bij een lage stand van de 
Maas bleek het hier een feestmaal voor de 
meerkoeten. In het heldere water doken 
ze naar de bodem om kleine krabjes of ri-
vierkreeftjes te pakken. Spectaculair!

Gezamenlijke visvangst
Spectaculair was ook de gezamenlijke 
jacht op vissen door een grote groep aal-
scholvers. Op enig moment kwamen een 
dertigtal aalscholvers aangevlogen om 
vervolgens in linie onder water de vissen 
voor zich uit te drijven. Bij de oever kon-
den de vissen geen kant meer op en was 
het vangen geblazen. Maar dat wisten in-
middels de zilverreigers. Op het moment 
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dat de aalscholvers aan hun visactie be-
gonnen, kwamen de Grote zilverreigers uit 
diverse richtingen aangevlogen en daal-
den op de oevers neer waar de aalschol-
vers hun jacht zouden beëindigen. Een 
groep kokmeeuwen kende inmiddels ook 
deze jachttechniek en kwam aangevlogen 
om al duikend op het water ook een visje 
mee te pikken. Een fraai schouwspel, dat 
zich enkele keren op een dag herhaalde, 
maar telkens op een andere locatie van 
het zandgat.

IJsvogel
Vooral in de weekenden wordt de Hedelse 
Bovenwaard druk bezocht door wandelaars 
en vissers. Als je dan even in gesprek gaat, 
dan heeft iedereen het wel over de ijsvogels. 
”Heeft u de ijsvogel gezien? Hij vloog zojuist 
vanaf die tak.” En inderdaad bij ieder bezoek 
werden door ons wel een of twee ijsvogels 
gezien. Hun favoriete vliegroute is de verbin-
dingsgeul. Als je daar een tijdje gaat zitten 
dan zie je hem beslist. Wat meer geluk moet 
je hebben om de houtsnip te ontdekken. Dat 
lukte ons in januari, toen we deze trage en 
plompe snip uit het moerasbos zagen op-
vliegen.

Kleine vogeltjes
In de stuiken en wilgen rondom de plas wa-
ren altijd wel kleine vogeltjes te ontdekken. 
Vaak waren dat mezen, putters en vinken. 
Een enkel keer lieten de goudhaantjes zich 
zien. In de meidoornstruiken deden merels, 
kramsvogels en een enkele koperwiek zich 
te goed aan de vele bessen. De gehele win-

terperiode was ook een flinke groep staart-
mezen aanwezig. Hoog in de wilgen, abelen 
en populieren foerageerde de Grote bonte 
specht en een enkel keer de Groene specht. 
Ook deze uiterwaard heeft een territorium 
van de Cetti’s zanger. Deze standvogel liet 
zich vaak horen bij een van de twee poelen.

Havik en sperwer
Tijdens iedere inventarisatie werd wel een 
roofvogel gesignaleerd. De torenvalk was 
alle keren present en zo af en toe liet de 

sperwer zich zien. Op een van de paaltjes in 
het weiland zat altijd wel een buizerd. He-
laas hebben we geen ruigpootbuizerd ge-
spot. Alle genoemde vogels broeden in de 
uiterwaard. Op meerdere locaties werd een 
opvallend nest hoog in een populier of wilg 
ontdekt. Vrijwel zeker was dit een horst van 
een buizerd of sperwer. Heel bijzonder was 
de waarneming van de havik. Deze prachtige 
roofvogel is hier standvogel en heeft ook zijn 
horst in de directe omgeving. Uilen zijn in de 
winterperiode niet ontdekt, hoewel het bio-
toop zeer geschikt is voor ransuil en steenuil.

Veel potentie
Tijdens iedere inventarisatie in de Hedelse 
Bovenwaard werden we verrast door een 
bijzondere waarneming. In november waren 

dat de baardmannetjes. In december zagen 
we de brilduikers en Grote zaagbekken. In 
januari zagen we de havik en de houtsnip. 
In totaal waren het meer dan vijftig soorten. 
Als het om zomergasten gaat dan kunnen 
we ook zo’n vijftig vogelsoorten, die in deze 
Hedelse uiterwaard tot broeden komen, 
waarnemen. De vlinderwerkgroep van de 
Natuurwacht heeft afgelopen zomer 23 vlin-
dersoorten waargenomen. In 2014 werden 
25 soorten libellen geteld. De verwachting 
is dat de natuurwaarden in deze uiterwaard 
alleen maar zullen toenemen. Eigenaar Na-
tuurmonumenten beheert het gebied zorg-
vuldig en doet er alles aan om de biodiver-
siteit te verbeteren. Voor menigeen is dit 
een prachtig gebied om eens te bezoeken. 
Neem wel je verrekijker mee, want de water-
vogels zitten vaak ver weg op de plas.

Werkgroep Vogels

Inventarisatie gegevens op bladzijde 26 en 27

staartmees

ijsvogel goudhaantje

meerkoeten in de verbindingsgeul

Deze prachtige 

roofvogel is hier 

standvogel en 

heeft ook zijn 

horst in de 

directe 

omgeving

buizerd

foto ijsvogel:
Rik Wordragen

foto goudhaantje: 
René Ottema



26 27

 Inventarisatie Hedelse bovenwaard 2020/2021    
   

Soort november december januari februari

1 Aalscholver 40 20 4 2

2 Baardmannetje 8

3 Blauwe reiger 10 6 3 8

4 Bontbekplevier 2

5 Boomkruiper 1

6 Brilduikers 2 4 6 1

7 Buizerd 2 2 1 1

8 Canadese gans 50 10 2

9 Cetti's zanger 2 1 1

10 Dodaars 2 2

11 Ekster 4 2 1

12 Fazant 1

13 Fuut 60 35 20 12

14 Gaai 2 2 2

15 Goudhaantje 2 2

16 Groene specht 1

17 Graspieper 2

18 Grauwe gans 25 1000 10 20

19 Groenling 10

20 Grote bonte specht 3 1 2 2

21 Grote Zilverreiger 31 20 10 3

22 Grote Zaagbek 4 7

23 Havik 1 1

24 Heggemus 1 1

25 Holenduif 1

26 Houtduif 6 4

27 Houtsnip 1

28 Ijsvogel 3 1

29 Kauw 5

30 Kievit 65 2

31 Knobbelzwaan 4 8 2

32 Kokmeeuw 30 70 10

33 Kolgans 49 25

34 Koolmees 4 15 8

35 Koperwiek 2

36 Kraai 6 8 5 10

37 Krakeend 6 30

38 Kramsvogel 100 20 20 30

39 Kuifeend 12 40 8 8

40 Meerkoet 400 350 150 100

41 Merel 6 3 5 5

42 Nonnentje 2

43 Nijlgans 6 4 2

44 Pimpelmees 4 1 10 4

45 Putter 4 2 2

46 Roodborst 8 1 3 5

47 Smient 30 30

48 Sperwer 1

49 Spreeuw 50 2 2 10

50 Staartmees 8 10 10

51 Torenvalk 2 1 1

52 Veldleeuwerik 1

53 Vink 9 2 5

54 Waterhoen 2 2

55 Waterral 1

56 Watersnip 6 7

57 Wilde eend 8 2 40

58 Winterkoning 2 2 1

59 Zilvermeeuw 10




