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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.

prijs: € 12,50 ook verkrijgbaar bij Bruna, Zaltbommel
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Fort Poederoijen

graspieper

Bij het schrijven van dit voorwoord (begin augustus) zijn de Covid-19 beperkingen flink ver-
soepeld. Hopelijk is dat nog zo of zelfs nog soepeler als dit nummer op uw voordeurmat ploft. 
Ploft ja, een extra dik nummer weer boordevol met mooie artikelen over de Bommelerwaardse 
natuur. Met name de Lieskampen krijgt in dit nummer volop de aandacht. Vele, vele uren in-
ventariseren liggen hieraan ten grondslag. Grote dank aan al die vrijwilligers, waaronder ook 
de vlinderwerkgroep.

Verder wil ik u attenderen op de activiteitenagenda. Was die de voorgaande nummers mini-
maal, nu zijn er gelukkig weer volop activiteiten!
De werkdagen in de Kloosterwiel, heemtuin en kruidentuin hebben het afgelopen jaar, met 
enige Covid-aanpassingen, gelukkig wel doorgang kunnen vinden. Hierdoor is het noodzake-
lijke onderhoud weer op de welbekende fantastische wijze uitgevoerd. Hulde aan de harde 
werkers. Voor alle anderen de tip: Ga eens kijken op zo’n werkdag! Wie weet …

De eerste lezing is op 4 oktober en is de uitgestelde lezing van onze werkgroep Kleine marters 
die we eigenlijk bij de ALV van 2020 zouden houden. Dat uitstel niet altijd negatief is, mag 
blijken uit een flink aantal bijzondere waarnemingen die de werkgroep in tussentijd gedaan 
heeft. Kortom: van harte aanbevolen!

Direct daarop, 7 oktober, nog een bijzondere avond. In samenwerking met Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland, VANL de Capreton en de Natuurwacht Bommelerwaard, is dit de 
‘aftrapavond’ voor de op te richten Akkervogel Werkgroep. Sinds 2020 hebben we al een 
groep patrijzen-tellers en we willen dat graag breder trekken. Het is vooral de bedoeling dat 
deze werkgroep maatregelen gaat voorbereiden/uitvoeren om akkervogels (patrijs, Gele 
kwikstaart, geelgors, veldleeuwerik, graspieper, etc.) een steuntje in de rug te geven, iets wat 
hard nodig is gezien de terugloop van deze soorten. Ook hiervoor bent u van harte uitgeno-
digd en deze avond is zeker ook interessant voor diegenen die niet direct aan een werkgroep 
willen deelnemen.

‘Wintervogels’, ‘Vogels van de stadswallen’, kijk daar zijn ze weer: mooie excursies. Onze gid-
sen staan te trappelen om u weer van alles te vertellen en te laten zien. Meldt u aan en ga 
lekker mee… (Wel doen, hè!)

Het is zo een heel wervend verhaal geworden, maar we zijn dan ook erg blij u weer van alles 
aan te kunnen bieden.

Harry Kolman (vz)

Werving

Zie de activiteitenagen-
da voor de juiste data, 
tijden en locaties van alle 
activiteiten.

Sinds enkele jaren is de das een vaste be-
woner geworden van de Bommelerwaard. 
Vanuit het Land van Maas en Waal is de das 
aan een opmars naar het westen begonnen. 
De werkgroep Kleine marterachtige van de 
Natuurwacht heeft al meerdere burchten van 
dit bijzondere zoogdier ontdekt.

Het nachtdier das
De das gaat gekleed zonder jas
Zijn lekkernij zit onder het gras 
Zijn lievelingsmaal: wormen
Kronkelend in allerlei vormen

Hoe het bij hem zit?
Wij zien hem zwart wit
Door auto’s aangetrokken
Blijven ze er en masse onder sjokken

Als een vos niets meer hoort
Gaat hij veilig voort
De overstekende das klein of groot 
Kleurt het asfalt al gauw rood

Hopelijk beschermen we hem alom:
Doe de das de das niet om 

Het nachtdier das behoort tot de groep van 
marterachtigen: das, steenmarter, boom-
marter, bunzing, otter, wezel, hermelijn en 
de Europese nerts. Een hele verzameling en 
ook niet altijd even makkelijk uit elkaar te 
houden. 

Van de marterachtigen is de das het minst 
soepele exemplaar en hij is het grootse. Met 

een kop-romp lengte van 65-80 cm is de das 
(Meles meles) één van de grootste voorko-
mende landroofdieren -eigenlijk is hij een 
omnivoor- in Nederland. De das heeft een 
grote, brede kop en een zwaargebouwd en 
gedrongen lichaam. Hij heeft korte poten 
en een korte, brede, bossige staart en de 
zwarte lengtestrepen op zijn kop suggere-
ren bij alle exemplaren een zwart-witte das 
(sjaal). Een das weegt tussen de 6,6 en 16,7 
kg, mannetjes zijn zwaarder dan vrouwtjes en 
hun topgewicht bereiken ze tegen de winter 
als ze wegens koudere periodes minder ac-
tief worden. 
Wil je een das op een etentje trakteren, 
neem hem mee naar een weiland vlak na een 
regenbui. De das zal de dan vaak parende 
regenwormen er voorzichtig uitpeuteren en 
verslinden; ook na de ochtenddauw smullen 
ze van hun geliefde regenwormen. Dit heet 
stapelvoedsel. In periodes van droogte blij-
ven ze thuis. Maar dat kunnen ze niet dagen-
lang volhouden en dan moeten ze overscha-
kelen op de tweede, derde, etc. keus. Een 
lekkere larf, honing uit een wespennest, een 
kever, een emelt, insecteneieren, slakken, 
kikkers, padden. De regenworm gaat echter 
boven alles. Fruit toe: een hapje graan, mais, 
een ‘gevallen’ appeltje. Is het daarom dat al 
die boeren met hun trekkers naar Den Haag 
tijgen!

Bouwen met verstand
Das heet in het Duits Dachs en dat is afge-
leid van het millennia oude Indo-Europese 

Dassen
Doe de das de 

das niet om

Kijk daar zijn 

ze weer: mooie 

excursies !

das
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Gevlekte aronskelk

woord thacsa; dat kan niet anders dan een 
geweldig compliment zijn, want dat bete-
kent bouwer. Het gangenstelsel is soms hon-
derden meters lang, zelfs rotondes komen 
er in voor, verschillende uitgangen, wissels, 
droge kamers met boogplafonds, ingangen 
die na een meter haaks verder lopen (geen 
inkijk), afvoertjes opdat het regenwater er 
niet in kan. Het zand dat hij weg graaft duwt 
hij met zijn kont naar buiten. Ventilatiekana-
len, waarmee ook de vijand gespot kan wor-
den. Dat klinkt onneembaar, niet waar?! Zo’n 
vijftig jaar geleden was het in een provincie 
in ons land traditie om de uitgangen van een 
gangenstelsel dicht te gooien en het daar-
na open te graven. Je kwam de dan bange 
dassen vanzelf tegen. Natuurlijk was er een 
warm onthaal, want de honden van de boos-
doeners beten ze dood. 
Dassenvlees wordt in het oosten van Euro-
pa nog steeds gegeten en dat is niet onge-

vaarlijk. In Groot-Brittannië en Ierland denkt 
men nog altijd dat runder-tuberculose ver-
oorzaakt wordt door dassen. Duidelijk dus…  
De een wil ze uitroeien, de ander eten en weer 
een ander wil ze beschermen, dat laatste is 
ook in een aantal landen wettelijk vastge-
legd. De das heeft geen natuurlijke vijanden.  
Of toch?! De mens, onder wie de jagende 
mens; de mens met vooroordelen, en de 
hond. 

Ga eens langs bij een das
Hij heeft zijn huisje schoongehouden. Dat 
leren ze al als ze klein zijn. Poepen en pie-
sen doen ze buiten. Ze krabben en schudden 
zich schoon en komen keurig ‘gekleed’ thuis. 
Hun das houden ze om, er is geen kapstok. 
Eten doen ze ook buiten de deur. Eet je mee 
dan ga je ‘op restaurant’ (Bels). Ze zijn het 
tegenovergestelde van de vos, waar het een 
stinkende rotzooi is. Maar de vos laat zich 
niet doodrijden en dat doet de das en mas-
se… 
Wil je iets doen voor de das? Word lid van de 
Werkgroep kleine marterachtigen Bomme-
lerwaard. Wij zoeken juist voor de das een 
coördinator. Entree-cadeau: een das, zwart-
wit natuurlijk. 
Door de werkgroep gebruikte materialen: de 
wildcamera. Ondanks de huidige privacywet 
bespioneren we het dagelijks leven van een 
das.

Jaap Sluiter, WKMB

Jargon:
DAS FANTASTISCH Een das die met grote regelmatigheid met aanhang voor de 
camera verschijnt.
DAS LOGISCH Een das die de kant opgaat die je verwacht.
DAS ZIELIG. Een das die overreden wordt.
DAS MAZZEL. Een das die niet geraakt is.
WUUST WEZEL Vlaams: Een woeste wezel.
MINDERHOUT Waar de woeste wezel voorkomt.
DAS KLOTE, DAS KUT Terminologie uit Brabant. Aanvankelijk meenden we dat het 
om male en female ging, maar ze zijn er o zo slordig in.

Uitdrukkingen:
Dassen zoeken is struuken duuken. 
Zweten als een das (Middeleeuwen), nu otter.

De das heeft 

geen natuurlijke 

vijanden.  

Of toch?!

In ons vorige nummer (maart 2021) hebben 
we uitvoerig geschreven over de kwets-
baarheid van het Bruin zandoogje in het na-
tuurgebied de Lieskampen nabij Gameren. 
De Lieskampen is het enige gebied in de 
Bommelerwaard waar een flinke populatie 
van deze zandoogjes zit. Met Staatsbosbe-
heer (SBB) werd afgesproken om het beheer 
voor vlinders in dit prachtige binnendijkse 
natuurgebied te verbeteren. Op een vijftal 
hooilandpercelen werden enkele stroken bij 
de eerste maaibeurt in juni met rust gelaten. 
Zo bleef er op deze kruidenrijke graslanden 
voor insecten een voldoende aanbod van 
stuifmeel en nectar. Met name voor het Bruin 
zandoogje was er dan voldoende voedsel 
om te zorgen voor een goede eiproductie. 
Ieder vrouwtje produceert in de maanden 
juni en juli ongeveer 300 eitjes, die stuk voor 
stuk afgezet worden op diverse grassoorten.

Nulmeting
Medio mei werden de vijf kavels uitgezet, zo-
dat voor de agrariër duidelijk was welke stuk-

ken niet gemaaid moesten worden. Vrijwilli-
gers van de Natuurwacht hebben wekelijks 
de vijf ongemaaide kavels op vlinders en li-
bellen geïnventariseerd en vooral op de aan-
wezigheid van Bruine zandoogjes. Voorgaan-
de jaren werden de kruidenrijke hooilanden 
medio juni in zijn geheel gemaaid waardoor 
er aanzienlijk minder voedsel overbleef voor 
insecten. Dat resulteerde de afgelopen jaren 
in een flinke afname van de kwetsbare po-
pulatie van het Bruine zandoogje. Nu SBB 
het maaibeheer voor vlinders gaat verbe-
teren en daarmee hopelijk de biodiversiteit 
op de Lieskampen verhoogt, zal de Natuur-
wacht de komende jaren de effecten van dit 
beheer op de populatie Bruine zandoogjes 
gaan bijhouden. De inventarisatie van 2021 
kunnen we beschouwen als een nulmeting.

Driehonderd
De eerste zandoogjes werden eind mei 
waargenomen. De hoogste aantallen op alle 
vijf de ongemaaide kavels werden op 28 juni 

Kansen voor het Bruin zandoogje

Totaal werden 

302 Bruine 

zandoogjes 

geteld
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genoteerd. Totaal werden 302 Bruine zand- 
oogjes geteld. Daarentegen werden er tot 
medio juli nauwelijks vlinders geteld op de 
gemaaide percelen. Slechts 2% van de Brui-
ne zandoogjes en andere vlinders verbleef 
op de gemaaide percelen. Dat veranderde 
eind juli toen de kruiden in de ongemaaide 
kavels uitgebloeid raakten en er overal weer 
kruiden gingen bloeien. De Bruine zandoog-
jes verspreidden zich en konden in goede 
conditie hun eitjes op het gehele perceel af-
zetten. Een rekensommetje laat zien dat in 
de periode juni en juli ruim 40.000 eitjes kun-
nen zijn afgezet. Als er de komende maan-
den geen ongunstige weersomstandighe-
den (droogte, strenge winter) optreden en 
de vijf kavels ook bij de tweede maaibeurt 
worden overgeslagen dan moet het aantal 
Bruine zandoogjes in 2022 tenminste con-
stant blijven.

Libellen, hommels en sprinkha-
nen

Een aangepast maaibeheer zal ook gunstig 
zijn voor de overige insecten. In juli en au-
gustus was het grote aantal heidelibellen, en 
dan met name de Bloedrode heidelibel, op-
vallend. Medio juni bleek er een explosie van 
Sint-Jansvlinders, die hun nectar vonden op 
de niet gemaaide distels: Kale jonker. Meer-
dere soorten hommels gaven de voorkeur 
aan de distel en bezochten ook het knoop-
kruid. Later in het seizoen (augustus) haalden 
ze de nectar vooral uit Gewone brunel. De 
niet gemaaide kavels bleken in trek bij diverse 
soorten sprinkhanen. Waargenomen zijn o.a. 
Bruine sprinkhaan, krasser, Grote groene sa-
belsprinkhaan, ratelaar en moerassprinkhaan.  
Bijzonder was de jacht van de grote libellen. 
De niet-gemaaide percelen waren een oase 
voor talloze insecten en dat hadden met 
name de keizerlibellen en ook de oeverlibel-

len ontdekt. Bij regelmaat vlogen meerdere 
keizerlibellen en zelfs de zuidelijke keizerlibel 
over deze insectenrijke kavels om een prooi 
te verschalken. Niet alleen werden vliegjes 
gevangen, maar menig heidelibel en zelfs 
Bruine zandoogjes moesten eraan geloven.

Kruidenrijk grasland
De vijf ongemaaide kavels zijn verschillend 
van grootte. De drie grootste kavels liggen 
op kruidenrijke percelen. De twee kleine ka-
vels D en E bestaan voor 95 % uit grasland. 
De andere kavels bestaan voor tenminste 
50% uit kruiden. In de tabel is ook duidelijk 
te zien dat op de kruidenrijke kavels aan-
zienlijk meer Bruine zandoogjes en ande-
re soorten vlinders en libellen voorkomen. 
Het Bruin zandoogje vliegt voornamelijk 
op knoopkruid (80%), duizendblad (15%) en 
Rode klaver (5%). De kleine kavel E is met 
opzet toegevoegd, omdat dit een van de 
weinige locaties is waar het Groot dikkopje 
bij regelmaat werd waargenomen. Hope-
lijk leidt het niet maaien van dit stuk tot het 
handhaven en wellicht versterken van het 
voorkomen van het Groot dikkopje op de 
Lieskampen. Het is jammer dat een aanzien-
lijk deel van de graslanden op de Lieskam-

pen weinig kruiden bevatten en voor 95% uit 
grassen bestaan. Dat zou verbeterd kunnen 
worden door het kruidenrijke maaisel van de 
maaibeurt in juni te verspreiden over deze 
graslanden. Een uitdaging!

Realiseren verbindingszones
De vijf niet-gemaaide percelen liggen een 
flink stuk uit elkaar. Feitelijk zijn het allemaal 
kleine oases waar vlinders en andere insec-
ten (vooral hommels en bijen) hun voedsel 
komen halen. Het beheer kan aanzienlijk ver-
beterd worden wanneer de oppervlakte van 
de niet-gemaaide kavels op de kruidenrijke 

Een aangepast 

maaibeheer zal 

ook gunstig zijn 

voor de overige 

insecten.

Bronnen:
- Wallis de Vries M.F. e.a. (1999); De effecten van gefaseerd maaien op de ongewervelde fauna van graslanden.  
   Eindrapport. Vlinderstichting Wageningen.
- Delamore Z (2021); Op zoek naar het beste maaibeheer voor de Nederlandse graslandvlinders. In Vlinders aug. ‘21
- Balken van A.C. (2021); Op de bres voor het Bruin zandoogje. In Magazine Natuurwacht Bommelerwaard okt. ‘21krasser

graslanden (kavel A, B en C) wordt vergroot 
tot minimaal de lengte van het gehele per-
ceel en ze met elkaar een ecologische ver-
binding vormen. Zie kaart.

Dank Staatsbosbeheer
We zijn bijzonder blij met de inzet van SBB 
om het maaibeheer op de Lieskampen meer 
af te stemmen op vlinders en insecten. Bin-
nenkort zullen we weer in gesprek gaan met 
SBB om het beheer van het afgelopen jaar te 
evalueren. Als Natuurwacht zullen we ervoor 
pleiten om de ongemaaide kavels te vergro-
ten tot de totale lengte van het kruidenrijke 
perceel en het verbinden van de kavels, zo-
dat een ecologische zone ontstaat.

Rien Melis en Ton van Balken

We zijn 

bijzonder blij 

met de inzet van 

Staatsbosbeheer

Groot dikkopje

Rien Melis

            getelde kavels      
            uitbreiding

AA

BB

CC

EEDD
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Aanwezige flora

Soort
Kavel A Kavel B Kavel C Kavel D Kavel A Kavel B Kavel C Kavel D

   - - - juni - - - - - - juli - - -

Percentage kruiden 50% 20% 50% 2% 80% 50% 80% 2%
Smeerwortel X X X X X X X

Margriet X (30 %) X (1%) X (2 %) X X X 

Ridderzuring / veldzuring X X X X X X

Scherpe boterbloem X X X X X X

Knoopkruid X X X X X X

Gewone brunel X X X X X X

Veldlathyrus X X X X

Kleefkruid X X X X X X X X

Duizendblad X X X X X X

Echte koekoeksbloem X X X X X X

Kale jonker X (5%) X (1 %) X (3%) X X X X X

Akkerdistel / kruldistel X X X X X X X X

Kraailook X X

Hopklaver X X X X X X

Egelboterbloem X X X X X X

Gele lis X X

Moerasspirea X X X X X X X X

Heggewikke X X X X X X

Grasmuur X X X X X X

Glad walstro /moeraswalstro X X X X X X X X

Rode klaver / witte klaver X X X X X X

Rolklaver X X X X X X

Vogelwikke X X X X X X

Akkerhoornbloem X X X X X

Poelruit X X X X

Hondsdraf X X X X X X

Pijptorkruid X X

Grote boterbloem X X

Moerasvergeet-mij-nietje X X

Moerasandoorn X X

Valeriaan X X X

Kattestaart X X X X

Harig wilgenroosje X X X X

Heelblaadjes X

Bereklauw X X X X

Waargenomen flora in de maanden juni en juli op de vier ongemaaide kavels.  
Op kavel E zijn nauwelijks kruiden aangetroffen.

Ongemaaide kavels (2021)
Vlinders
Bruin zandoogje 28 mei 9 jun 11 jun 15 jun 28 jun 4 jul 11 jul 17 jul 2 aug

 - kavel A ( 900 m2) 0 0 45 55 100 50 5 4 0

 - kavel B (360 m2) 0 0 35 40 75 40 10 3 0

 - kavel C (750  m2) 2 4 75 100 125 30 10 3 0

 - kavel D (200 m2) 0 0 0 3 0 4 0 0 0

 - kavel E (120 m2) 0 0 0 2 2 0 0 0 0

totaal 2 4 155 200 302 124 25 10 0

Aantal Bruine zandoogjes op de vijf ongemaaide kavels.

Overige vlinders 15 jun 28 jun 4 jul 11 jul 17 jul 2 aug

Atalanta 0 4 1 1 2 1

Dagpauwoog 0 0 1 3 5 0

Gehakkelde aurelia 0 0 0 1 1 0

Kleine vos 1 0 0 0 0 0

Grote vos 0 0 1 0 0 0

Distelvlinder 1 0 0 1 0 0

Landkaartje 0 0 0 1 1 0

Groot dikkopje 0 1 2 1 2 1

Klein koolwitje/ Geaderd witje 0 8 15 10 21 6

Groot Koolwitje 1 0 0 1 2 0

Sint-Jansvlinder 112 2 0 0 0 0

Vuurvlinder 1 0 0 0 1 0

Icarusblauwtje 0 0 0 0 0 2

Aantal waargenomen vlinders op de vijf ongemaaide kavels

Libellen 15 jun 28 jun 4 jul 11 jul 17 jul 2 aug

Keizerlibel 2 4 2 3 3 3

Zuidelijke keizerlibel 0 0 0 1 0 0

Oeverlibel 5 7 8 21 12 11

Heidelibel 0 8 12 52 124 375

Viervlek 8 6 1 0 0 0

Paardenbijter 0 0 0 0 0 2

Glassnijder 4 0 0 0 0 0

Aantal waargenomen libellen op de vijf ongemaaide kavels

Inventarisatie Lieskampen

Kleine roodoogjuffers
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In de media is veel aandacht voor insecten. 
Meestal ligt de focus daarbij op de bekende 
vlinders en bijen. Er zijn echter nog talloze 
andere groepen die ook aandacht verdienen. 
Een groep insecten die niet zoveel aandacht 
krijgt, zijn de sprinkhanen. En dat is jammer 
wat het is een ontzettend leuke groep. Ze zijn 
soms kleurrijk en soms juist niet. Ze hebben 
een zang die bijna net zo gevarieerd is als bij 
vogels en ook hun levenswijze is fascinerend.

Levenscyclus
Sprinkhanen zijn insecten die hun leven als 
eitje beginnen. Ze starten onder de grond, 
in een plantenstengel of achter de schors 
van een boom, afhankelijk van de soort. Veel 
soorten brengen meerdere jaren door als ei, 
sommige wel meer dan zeven jaar. Nadat ze 
uit het ei komen vervellen de dieren meer-
dere keren voor ze volwassen zijn. De nimfen 
(onvolgroeide exemplaren) lijken al op de 
volwassen exemplaren. Na meerdere vervel-
lingen bereiken ze hun volwassen stadium 
(imago). Het aantal vervellingen verschilt per 
soort: voor de greppelsprinkhaan is het bij-
voorbeeld zeven keer. Als ze volgroeid zijn, 
vindt paring plaats. Om tot paring te komen 
moeten het mannetje en het vrouwtje elkaar 
herkennen. Dit gebeurt bij sprinkhanen via 
de zang (het striduleren) en visueel. Stridu-
leren is het maken van geluid met de vleu-
gel en de poten. Soms worden ook geluiden 
gemaakt door te trommelen of door met de 
vleugels te klapperen. Na paring wordt het 
sperma door het vrouwtje bewaard tot vlak 
voor de ei-afzetting. Direct nadat de eicellen 
bevrucht zijn, vindt de ei-afzetting plaats.

Eten en gegeten worden
Sprinkhanen zijn belangrijke dieren in het 
ecosysteem. Ze eten en worden gegeten en 
hebben zo een plaats midden in het voed-
selweb. Sprinkhanen eten, afhankelijk van de 
soort en de beschikbaarheid van hun voed-
selbronnen, insecten en ook planten. Er zijn 
soorten zoals de Grote groene sabelsprink-
haan (Tettigonia viridissima) die ook andere 
sprinkhaansoorten eten. Daarnaast worden 
sprinkhanen zelf ook gegeten door spinnen 
en vogels. Dat sprinkhanen beducht zijn op 
predatoren merk je als je er een probeert te 
fotograferen. Als je ze van boven benadert, 
springen ze direct weg of laten ze zich vallen 
op de bodem. Benader je ze van opzij, dan 
draaien ze zich naar de achterkant van de 
stengel waar ze zich aan vasthouden.

Welke sprinkhaansoorten zijn 
typisch voor de Bommelerwaard?

Zoals uit het voorgaande blijkt, hebben ver-
schillende sprinkhaansoorten een eigen spe-
cifieke omgeving nodig. Er zijn soorten die 
bomen nodig hebben om eitjes in te leggen, 
terwijl andere soorten eitjes in de kale bo-
dem leggen. Je hebt soorten van graslan-
den, soorten van moerassen en soorten van 
bossen. De ontwikkeling van ei tot imago 
wisselt ook per soort. Er zijn soorten die ie-
der jaar een nieuwe generatie hebben. Er 
zijn ook soorten waarvan de eitjes meerdere 
jaren in de bodem blijven. Je kan in elke om-
geving biotoop-eigen soorten verwachten.

Grote groene sabelsprinkhaan 
De Grote groene sabelsprinkhaan komt in 
een groot deel van Nederland algemeen 
voor. Ze stellen blijkbaar minder specifieke 
eisen aan hun leefgebied dan de wat zeld-
zamere soorten. Ook zijn er soorten die 
geografische structuren volgen in hun ver-
spreiding. De grote rivieren zijn zo’n struc-
tuur. Ook aan moerasachtige gebieden zijn 
specifieke soorten gebonden. De volgende 
soorten zijn voorbeelden van sprinkhanen 
die om die redenen in de Bommelerwaard 
zijn terug te vinden.

Moerassprinkhaan
De moerassprinkhaan (Stethophyma gros-
sum) komt alleen voor in extensief beheerde 
wei- en hooilanden die in de winter vochtig 
zijn. Je zou denken dat er in Bommelerwaard 
voldoende van dergelijke terreinen zijn. He-
laas is deze fotogenieke en zeldzame sprink-
haansoort tot nu toe maar op enkele terrei-
nen te vinden. Je kan ze bijvoorbeeld zien in 
de Lieskampen bij Gameren. 

Bramensprinkhaan
Dan is er de bramensprinkhaan (Pholidopte-
ra griseoaptera). Een wat gedrongen sprink-
haan met een onopvallende kleur. De roep 
verraadt hem omdat je iets hoort en dan 
even moet wachten tot de volgende roep.  
Naast dat de bramensprinkhaan vooral bra-
menstruiken nodig heeft, verspreidt hij zich 
langzaam en vooral langs rivieren. Waar-
schijnlijk een gevolg van de afwezigheid van 
functionele vleugels. De eitjes worden afge-
zet in dood hout of in de bodem. De eitjes 
moeten tweemaal een winter overleven. Het 
geheel weghalen van braamstruweel zorgt er 
dan ook voor dat de bodem wordt verstoord 
en dat dode takken worden opgeruimd. Het 
resulteert in het verdwijnen van de bramen-
sprinkhaan op zo’n plek. Eenmaal verdwenen 
komen ze maar moeizaam weer terug. In de 
uiterwaarden en daarlangs blijft braamstru-
weel vaker en langer staan en daarom vind 
je ze waarschijnlijk vaker op die plekken. Er 
wordt ook gesuggereerd dat de rivierover-
stromingen meehelpen bij het verspreiden 
van de ei-pakketten. 

Greppelsprinkhaan
Een ander voorbeeld van een riviervolgen-
de soort is de greppelsprinkhaan (Roeseli-
ana roeslii). Het is een mooie vegetarische 
sprinkhaan die zich makkelijk laat zien. Ze 
leven veel op en van grassen. Je vindt deze 
vooral in de uiterwaarden zelf. Waarschijnlijk 
is de reden hiervoor dat de Greppelsprink-
haan eieren afzet in stengels van kruidachti-
ge planten. De eitjes komen pas na twee of 
drie keer overwinteren uit. Een ‘nette’, op-
geruimde berm is dodelijk voor deze soort. 
In de uiterwaarden blijven meer dode sten-
gels staan, waardoor de eitjes zich kunnen 
ontwikkelen. 

Sprinkhanen in de Bommelerwaard
Grote groene sabelsprinkhaan

moerassprinkhaan

bramensprinkhaan

greppelsprinkhaan
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Klik!
Er zijn uiteraard nog veel meer soorten 
sprinkhanen te vinden. Er is veel over de le-
venswijze van de soorten bekend. Veel meer 
dan in een paar bladzijden kan worden be-
schreven. Het is de moeite waard om er eens 
wat dieper in te duiken. Let tijdens zonnige 
zomerdagen goed op de wegspringende 
beestjes. Onthoud de geluiden, maak foto’s 
van de zijkant en de bovenkant van het dier. 

Tekst en foto’s: Dirk Muller

Bronnen:
- Kleukers, R., Krekels, R. (2015). Veldgids Sprinkhanen en krekels. Utrecht: KNNV Uitgeverij

- Bakker, W. e.a. (2015). Entomologische Tabellen 8, De Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera). Supple-
ment bij entomologische tabellen

- Kleukers, R. e.a. (2004). De sprinkhanen van Nederland (Orthoptera).  Leiden: Nationaal Natuurhistorisch Muse-
um, KNNV uitgeverij & EIS-Nederland

Het zijn handige kenmerken om de diertjes 
op naam te brengen. En trek je niets aan van 
de mensen die zich afvragen waarom je op 
je knieën en tijgerend door het gras een foto 
probeert te maken! 

Het is de 

moeite waard 

om er eens wat 

dieper in te 

duiken

greppelsprinkhaan
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Verenigingsnieuws

Activiteiten
Het afgelopen jaar heeft de Natuurwacht door corona he-
laas weinig activiteiten kunnen organiseren. Daar gaat ge-
lukkig verandering in komen! We zijn verheugd weer een 
mooie activiteitenagenda te kunnen presenteren, gevuld 
met excursies, lezingen, een paddenstoelencursus, en 
natuurlijk de werkdagen van onze werkgroep landschaps-
beheer. Uiteraard onder voorbehoud van de dan gelden-
de maatregelen; houd onze website in de gaten voor de 
meest actuele informatie.

Informatieavond akkervogels
De Natuurwacht Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel 
en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organi-
seren 7 oktober een informatieavond over akkervogels 
(zie ook activiteitenagenda). Akkervogels als veldleeu-
werik, patrijs en kneu hebben het moeilijk. Het verdwij-
nen van kleine landschapselementen en het gebrek aan 
wintervoedsel spelen hierbij een belangrijke rol. U kunt 
een handje helpen om te zorgen dat we deze en andere 
akkervogels weer vaker tegenkomen in het boerenland. 
De aanplant van houtsingels en inzaai van kruidenrijke 
randen door vrijwilligers zorgen voor de uitbreiding van 
hun leefgebied. Tijdens deze avond leert U meer over 
akkervogels en hoort wat u kunt betekenen in een Akker-
vogelwerkgroep. Want het plezier van het zien van deze 
bijzondere soorten is groot.

Natuurprojecten in de Bommelerwaard
De Natuurwacht houdt zich op dit moment bezig met de 
volgende onderwerpen:

- Windmolens Hoenzadriel. 
Uit de klankbordgroep die betrokken is bij de windmolens 
in Hoenzadriel is een werkgroep ontstaan die zich inzet 
voor het verbeteren van het leefgebied van marterachti-
gen op deze locatie. De werkgroep kleine marterachtigen 
neemt deel aan deze werkgroep.

- Maaibeheer Lieskampen. 
De vlinderwerkgroep overlegt met Staatsbosbeheer over 
vlindervriendelijk maaibeheer in de Lieskampen  Dit jaar 
is voor het eerst hiermee gestart, waarbij delen van per-
celen later of niet gemaaid worden. De werkgroep blijft 
in overleg met Staatsbosbeheer om het beheer te opti-
maliseren.

- Oeverzwaluwen Gamerensche Waarden. 
De oeverzwaluwen hebben dit jaar nog geen gebruik 
gemaakt van de vrijgemaakte oeverwand tegenover de 
voormalige nestlocatie (waar basaltblokken op zijn ge-
stort). De oude locatie bevalt blijkbaar beter, want op 
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de vrijgemaakte wand naast de basaltblokken is volop 
gebroed. Er is ook op andere locaties in deze uiterwaard 
gebroed. Een deel van de nesten zal echter verloren zijn 
gegaan door het hoge water in juli.

- Bedrijventerrein Wildeman. 
De Natuurwacht gaat op uitnodiging van Hitachi op be-
drijventerrein De Wildeman in Zaltbommel met hen in 
gesprek om ‘groene mogelijkheden’ te onderzoeken. De 
gemeente is hier ook bij betrokken.

- Fauna-passages A2. 
De Werkgroep Kleine marters heeft namens de Natuur-

wacht Bommelerwaard een uitgebreide zienswijze inge-
diend bij Rijkswaterstaat i.v.m. de in voorbereiding zijn-
de verbreding van de A2, waarin de aandacht gevestigd 
wordt op het verbeteren en uitbreiden van de fauna-pas-
sages onder de A2 binnen de Bommelerwaard.

- Ontwikkelingen eiland van Alem en Fort St-Andries. 
De gemeente Maasdriel werkt aan een Ontwikkelplan 
voor het eiland van Alem en het gebied rondom Fort 
St-Andries. Hierbij is zandwinning een onderdeel. De Na-
tuurwacht heeft zitting in de klankbordgroep en houdt de 
vinger aan de pols.

Activiteitenagenda sept 2021 – maart 2022

Datum Soort activiteit Thema Informatie

Vrij 3-9 Openbare excursie Nachtvlindernacht Lieskampen
Tijdens deze Nationale Nachtvlindernacht wordt 
in heel Nederland naar nachtvlinders gekeken. 
Nachtvlinders zijn normaal gesproken niet zo ge-
makkelijk te zien en dus moeten ze gelokt worden. 
Dat gebeurt met speciale lampen. Dan wordt op-
eens zichtbaar hoeveel verschillende nachtvlinders 
er voorkomen. In Nederland zijn dat er meer dan 
2000! De Vlinderwerkgroep van de Natuurwacht 
Bommelerwaard gaat dit jaar nachtvlinders kijken in 
De Lieskampen.
Wie zin heeft om te komen kijken: je bent welkom!

Start: 20:15, parkeerplaats Lies-
kampen Donkerkade, Gameren
Duur: 2-3 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Lot Tönis

Let op: voor het vinden en zien 
van nachtvlinders zijn de weers-
omstandigheden belangrijk. Bij re-
gen wordt de excursie verzet. Hou 
website, Twitter, of Facebook in de 
gaten.

Za 4-9 Werkgroep Land-
schapsbeheer

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

Za 11-9 Openbare excursie Vleermuizen speuren in Zaltbommel
In de stad leven verschillende soorten vleermuizen. 
Omdat ze pas in de schemering actief worden val-
len ze niet zo op. We maken een wandeling door 
de binnenstad en langs de stadsgracht. Met een 
vleermuisdetector maakt de gids de ultrasone ge-
luiden van de vleermuizen hoorbaar. Vrijwel zeker 
kunnen we kennismaken met het “getrommel” van 
de gewone dwergvleermuis. Met wat geluk horen 
we ook de jazzy geluiden van de rosse vleermuis en 
de tapdans van de laatvlieger.
Geschikt voor jong en oud.

Start: 20.00 bij de oude Waterto-
ren, Waalbandijk, Zaltbommel
Duur: 1,5-2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Arnout de Mooij

Twee dagen van tevoren beslissen 
we of het doorgaat. Houd de web-
site in de gaten voor actuele info.

Wo 15-9 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 2-10 Werkgroep Land-
schapsbeheer

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

Ma 4-10 Lezing Marterachtigen in de Bommelerwaard
Onder de marterachtigen vallen de wezel, de her-
melijn, de bunzing, de boommarter, de steenmarter 
en de das. De werkgroep kleine marterachtigen van 
de Natuurwacht is inmiddels bijna drie jaar lang ac-
tief met het onderzoek naar deze diersoorten. Waar 
komen ze voor en in wat voor aantallen? Welke kan-
sen en welke bedreigingen zijn er voor marters in 
onze regio? Met verborgen wildcamera’s brengt de 
werkgroep de heimelijk levende dieren in beeld, 
soms met verrassende “bijvangst”. De werkgroep 
vertelt over de resultaten van de afgelopen tijd.

Aanvang: 19.30-21.30, De Gro-
te Aak, Johan van Oldenbarne-
veldtstraat 2, Zaltbommel
Toegang: gratis
Contactpersoon: Arnout de Mooij

Do 7-10 Informatieavond Oprichting Akkervogelwerkgroep Bommeler-
waard
Tijdens deze informatieavond leert u meer over ak-
kervogels en hoort wat u kunt betekenen in een Ak-
kervogelwerkgroep. 

Aanvang: 19.30, Boerengolf Hedel 
- Achterdijk 57, Hedel
Duur: ongeveer 2 uur
Graag aanmelden bij Bjorn van As 
(SLG):
b.vanas@landschapsbeheergel-
derland.nl

Ma 11-10 Cursus Paddenstoe-
len

Cursus paddenstoelen voor beginners
De cursus behelst drie cursusavonden en drie ex-
cursies en is ook gegeven in 2019. Op iedere cur-
susavond volgt een excursie  in een bos in de om-
geving van de Bommelerwaard. De cursus wordt 
gegeven door ons bestuurslid Ton van Balken. Na 
aanmelding krijgt u z.s.m. bericht waar de cursus-
avond in Zaltbommel wordt gehouden. De cursus 
gaat door bij voldoende deelname. Aanmelden 
voor 4 oktober bij: acvanbalken@upcmail.nl

Data cursusavonden: 11, 18, 25 ok-
tober, 19.30-21.30.
Data excursies: 16, 23, 30 oktober, 
9.00-12.00.
Kosten: €30,-
Deze cursus is alleen voor leden 
van de Natuurwacht Bommeler-
waard (contributie: €10,- per jaar)
Contactpersoon: Ton van Balken

Wo 20-10 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Heemtuin / Kruidentuin 10.00-12.00, Oliemolen Zaltbom-
mel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 6-11 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel
Landelijke start werkdag in landschap

10.00-13.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Ma 8-11 Lezing Lezing natuurinventarisaties Lieskampen
Afgelopen maanden heeft de Natuurwacht de vo-
gels, vlinders en libellen van de Lieskampen geïn-
ventariseerd. De resultaten worden deze avond ge-
presenteerd.

Aanvang: 19.30-21.30, De Gro-
te Aak, Johan van Oldenbarne-
veldtstraat 2, Zaltbommel
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken 

Za 20-11 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel 10.00-13.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 4-12 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel 10.00-13.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 11-12 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Lieskampen
In dit natuurgebied van SBB gaan we een griend 
kappen.

10.00-13.00, Lieskampen
Contactpersoon: Ton van Balken

Ma 13-12 Lezing Lezing De vogels van Munnikenland
In 2019 en 2020 heeft de Natuurwacht de winter-
vogels en broedvogels van het Munnikenland bij 
Loevestein geïnventariseerd. De resultaten worden 
deze avond aan de hand van fraaie foto’s gepresen-
teerd.

Aanvang: 19.30-21.30, De Gro-
te Aak, Johan van Oldenbarne-
veldtstraat 2, Zaltbommel
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken 

Za 8-1 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Lieskampen
In dit natuurgebied van SBB gaan we verder met 
het kappen van een griend.

10.00-13.00, Lieskampen
Contactpersoon: Ton van Balken
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Ma 10-1 Lezing Lezing Vogels op Ameland
Een lezing vol prachtige natuurfoto’s en mooie na-
tuurverhalen over de rijkdom aan vogels op Ame-
land door Ton van Balken.

Aanvang: 19.30-21.30, De Gro-
te Aak, Johan van Oldenbarne-
veldtstraat 2, Zaltbommel
Toegang: gratis
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 22-1 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkochtend Eendenkooi Hedel
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag in deze 
prachtige eendenkooi.

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

Zo 23-1 Openbare excursie Wintervogels en vogeltellingen
Sommige vogels laten zich in Nederland alleen in 
het winterhalfjaar zien. We gaan in en rond Hurwe-
nen op zoek naar enkele van deze wintergasten, zo-
als de grote zaagbek, de kolgans en de kramsvogel. 
De wandeling leidt langs de Waal, door een stuk 
van de Hurwenensche Uiterwaard (mits geen hoog-
water) en door Hurwenen zelf. 
Volgend weekend is de jaarlijkse Nationale Tuin-
vogeltelling. Naar aanleiding daarvan vertellen we 
onderweg wat over het tellen van vogels. Landelijk 
worden er verschillende methodes gebruikt om 
de ontwikkeling van de vogelpopulaties in kaart te 
brengen, waarvan we er een paar zullen demonstre-
ren. Tel mee!

Start: 10.00 vanaf Eetcafé de Ros-
kam, Waaldijk 2, Hurwenen
Duur: 1,5-2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Arnout de Mooij

Za 5-2 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Roomgat Hedel
Al enige jaren wordt dit kleine natuurgebied van 
Natuurmonumenten door ons onderhouden. We 
gaan knotwilgen snoeien.

10.00-13.00, Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 12-2 Openbare excursie Vogelexcursie in Munnikeland
In de wintermaanden verblijven veel eenden en 
ganzen. Extra aandacht voor de diverse soorten 
eenden zoals nonnetje, pijlstaart, tafeleend, smient, 
etc.

Start: 9.00 uur Parkeerterrein bij 
slot Loevestein; einde Maasdijk. 
Duur: ongeveer 2,5 uur
Deelname: gratis 
Contactpersoon: Ton van Balken 

Za 19-2 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Roomgat Hedel
We gaan verder met het snoeien van de knotwilgen. 
Mogelijk ook werkzaamheden in uiterwaard.

10.00-13.00, Hedel
Contactpersoon: Ton van Balken

Za 5-3 Werkgroep Land-
schapsbeheer

Werkdag Kloosterwiel
De laatste werkdag dit seizoen in het landschap zal 
in ons eigen natuurgebied zijn.

10.00-13.00, Kloosterwiel
Contactpersoon: Ton van Balken

Zo 6-3 Openbare excursie Spechten en andere vogels van de Stadswallen
De stadswallen van Zaltbommel zijn rijk aan vogels. 
Daar zitten leuke soorten tussen, zoals de grote 
bonte specht, de groene specht, boomklever en 
boomkruiper. Al in het vroege voorjaar laten deze 
vogels zich goed horen, en omdat bomen en strui-
ken nog kaal zijn kunnen we ze ook goed bekijken. 
Ga mee met deze wandeling en maak kennis met 
de vogels van de Stadswallen!

Start: 10:00 vanaf de ingang aan 
de Steenweg t.h.v. de Beersteeg, 
Zaltbommel
Duur: 1,5-2 uur
Deelname: gratis
Contactpersoon: Cassandra van 
Altena

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

Contactgegevens voor de Excursies en de werkgroepen: 
Cassandra van Altena  info@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
Arnout de Mooij   arnoutdemooij@gmail.com

Tot een jaar of vier geleden had ik geen spe-
ciale interesse in de gierzwaluw, een snelle 
vlieger. Uiteraard kende ik ze vanwege hun 
kenmerkende gierende geluid dat je in mei, 
juni en juli hoort boven oude binnensteden. 
Maar ik woon in een wijk uit de jaren tach-
tig van de vorige eeuw en verwachtte daar 
niet op nestelende gierzwaluwen te worden 
getrakteerd. Niets was echter minder waar. 
Vanuit mijn tuin kijk ik op een blinde muur 
van een andere blok huizen en daar schoot 
tussen de muur en de dakpannen een gier-
zwaluw naar binnen. Sindsdien wordt het 
nest jaarlijkse gebruikt en (met uitzondering 
van vorig jaar) zeer waarschijnlijk ook met 
succes, want ik heb ook jongen gehoord. 
Of het nest altijd door dezelfde individuen 
wordt gebruikt, is niet met zekerheid vast te 
stellen.

Gierzwaluwen worden gemiddeld zes jaar 
oud en starten vaak pas met broeden in 
hun derde levensjaar. Toch komen ook de 
niet broedende jongelingen in het voorjaar 
naar Europa om daar vast mogelijk geschikte 
nestplekken te inspecteren op bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van broedende paartjes. 
Wanneer het volgende jaar een of beide vo-
gels van het paartje niet terugkeren zal deze 
plaats worden ingenomen door de “inspec-
teurs” van het vorige jaar. 
Dat inspecteren is werkelijk een feest om te 
zien. Een klein clubje van twee tot vier indi-
viduen vliegt luid gierend langs een nest-

plaats. Soms wordt er zelfs even kort tegen 
de muur geland. Vanuit het nest wordt er te-
rug geroepen. Dit ritueel herhaalt zich vaak 
een paar keer kort achter elkaar. Geduren-
de het broedseizoen is dit op bijna iedere 
mooie avond wel te zien. Een prachtig spel 
tussen volwassen bewoners en jonge “kra-
kers”.

Gierzwaluwen zijn trekvogels die ongeveer 
negen maanden per jaar in het midden en 
zuiden van Afrika vertoeven. Zij vliegen dan 
achter de natte moesson aan om zo in hun 
voedselbehoefte te voorzien. Dat eten be-
staat uit vliegende insecten waarbij de zwa-
luwen in een split second het verschil waar-
nemen tussen een eetbaar insect en een 
met een angel uitgeruste bij. Nu is er in Afri-
ka altijd voldoende voedsel aanwezig, dus 
waarom dan energie verspillen aan een reis 
van 7000 km die ook nog eens aan één stuk 
door wordt voltooid? Het antwoord ligt in de 
daglengte. Rond de evenaar is het maar 12 
uur dag, terwijl in onze omgeving de bruik-
bare daglengte wel op kan lopen tot rond 
de 20 uur. Deze extra tijd is hard nodig om 
voldoende voedsel te vinden om de jongen 
mee groot te brengen, de gierzwaluw jaagt 
namelijk puur op het zicht.

Een paartje, mannetje en vrouwtje zijn niet 
van elkaar te onderscheiden, begint onge-
veer vanaf half mei met broeden. Meestal 
bestaat een broedsel uit twee á drie dof wit-

De gierzwaluw: geen echte zwaluw,   
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te eitjes en beide ouders nemen een deel 
van het broeden voor hun rekening. Na acht-
tien tot twintig dagen komen de jongen uit 
het ei, zij worden daarna door beide ouders 
gevoerd. Dat voer bestaat uit balletjes van 
driehonderd tot vijfhonderd kleine insecten 
die met speeksel bij elkaar worden gehou-
den. De jongen kunnen tot wel twintig van 
deze balletjes per dag verorberen. Wanneer 
er door slechte weersomstandigheden geen 
voedsel aanwezig is kunnen de jongen een 
paar dagen overleven door tijdelijk in een 
soort winterslaap te gaan.
Na ongeveer zes weken vliegen de jongen 
uit en keren dan ook niet meer terug in het 
nest. In die zes weken hebben zij hun spieren 
getraind door in het nest een soort opdru-
koefeningen te doen met hun vleugels. Om-
dat het nest altijd op ruime hoogte van de 
grond is, moeten ze direct goed kunnen vlie-
gen. Ook zullen ze zelf hun voedsel moeten 
vangen, want de ouders kijken dan niet meer 
naar ze om. Zodra de jongen het nest heb-
ben verlaten, vertrekken de zwaluwen weer 
richting Afrika.

De Latijnse naam voor de gierzwaluw is Apus 
apus en ze behoren tot de familie Apodidae. 
De boeren-, huis- en oeverzwaluw behoren 
tot een heel andere familie: Hirundinidae. 
Deze taxonomische uitleg mag u direct weer 
vergeten, maar het komt erop neer dat de 
gierzwaluw nauwer verwant is aan de kolibrie 
dan aan de andere zwaluwen. Apus komt van 
het Griekse ‘Apous’ wat pootloos betekent. 
Uiteraard hebben gierzwaluwen wel pootjes, 
maar die zijn erg kort. Aan die poten zitten 
vier tenen die alle vier naar voren gericht zijn. 
Ideaal om je aan een verticale wand vast te 
klampen, maar absoluut niet geschikt om op 
een tak van een boom te gaan zitten uitrus-
ten.

En dat is het interessante aspect van de gier-
zwaluw: hoe en waar rust een gierzwaluw dan 
wel? Alleen tijdens het nestelen hebben vol-
wassen dieren en hun jongen, die in dat nest 
worden grootgebracht, vaste grond onder 
de poten en wordt het nest ook gebruikt als 
rustplaats. De rest van het jaar wordt er al-
leen maar gevlogen. Voor zover nu bekend 
vliegen niet nestelende individuen tijdens 
de avondschemering in groepen naar een 
hoogte van twee á drie km. Daar worden, 

door gebruik te maken van luchtstromingen, 
glijvluchten gemaakt waarbij afwisselend 
de linker- en rechterhersenhelft in een soort 
slaaptoestand zijn. Echt een bijzondere ma-
nier van rusten waarover zeker nog niet alles 
bekend is.

Helaas is wel bekend dat het aantal broed-
paren in ons land de laatste decennia is te-
ruggelopen.
Op dit moment wordt er aan de hand van 
vele tellingen geschat dat er zo’n 40.000 tot 
60.000 broedparen in Nederland zijn, ter-
wijl dat aantal in de vorige eeuw al snel 30% 
hoger lag. De reden voor deze teruggang 
wordt vooral gezocht in het verdwijnen van 
geschikte nestplaatsen. Oude gebouwen 
met niet altijd even strak liggende dakpan-
nen maken plaats voor goed geïsoleerde 

nieuwbouw waar voor de gierzwaluw geen 
bruikbare spleten en kieren meer zijn. Ge-
lukkig zijn er mensen en organisaties die 
zich bekommeren om de woningnood van 
de gierzwaluw. Ruim vijf jaar geleden zijn 
er op initiatief van Hans van Sanden zeven 
nestkasten opgehangen aan de noordoost-
kant van de Sint-Maartenskerk. Een aantal 
van deze kasten wordt jaarlijks door de zwa-
luwen gebruikt. Dit jaar zijn er aan een pand 
in de Nonnenstraat ook vijf kasten opgehan-
gen. Deze zijn al wel door jongelingen geïn-
specteerd, maar nog niet gebruikt om in te 
broeden. In de Vergt zijn bij een nieuwbouw-
project dat in 2019 is opgeleverd zo’n kleine 
veertig nestkasten ingebouwd. Ondanks het 
feit dat de oriëntatie niet optimaal is, wordt 
ook van deze broedgelegenheid druk ge-
bruik gemaakt.

Een paar enthousiaste vrijwilligers van de Na-
tuurwacht hebben dit jaar in de binnenstad 
en in de wijk de Spellewaard een beknopte 

inventarisatie van het aantal broedgevallen 
van gierzwaluwen uitgevoerd. In de Spelle-
waard, voor gierzwaluwen een relatief nieu-
we wijk, zijn drie zekere nestplaatsen aange-
troffen. Gezien het aantal rondzwermende 
individuen kan niet worden uitgesloten dat 
er meer gebroed wordt in deze wijk. Op het 
bijgevoegde kaartje van de binnenstad kunt 
u zien hoeveel zekere nesten (groene stip, 
veertien stuks) en zeer waarschijnlijke nest-
plaatsen (oranje stip, zeven stuks) er zijn ge-
teld. Omdat de bebouwing in de binnenstad 
dicht op elkaar staat en zodoende niet alle 
daken goed kunnen worden bekeken, ligt de 
schatting voor dit gebied op dertig á vijftig 
broedparen.

Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf 
zijn de gierzwaluwen alweer vertrokken. Op 
10 augustus heb ik de laatste “gieren” ge-
hoord. Daarmee is voor mij de zomer nog 
niet voorbij, maar is wel een deel van zijn 
charme ontnomen. 

Bronvermelding: 
- Websites Vogelbescherming, Sovon, Gierzwaluwbescherming en Wikipedia.

- Vogelatlas van Nederland editie 2018, 

- De gierzwaluw – Remco Daalder, Oase zomer 2021 – artikel van Jochem Kühnen.
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Nu maar wachten tot eind april 2022. Dit jaar 
arriveerden de eerste vogels op 26 april. Van 
mij mogen ze volgend jaar wel eerder ko-
men, zodat wij weer van dat karakteristieke 
zomergeluid kunnen genieten!

Erwin van der Speld
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Jaarlijks wordt een natuurgebied in de Bom-
melerwaard onderzocht op de aanwezigheid 
van broedvogels. Onze vogelwerkgroep 
koos dit jaar voor een binnendijks terrein: de 
Lieskampen. Dit natuurgebied ligt centraal 
in het kommenlandschap van de Bommeler-
waard, ten zuidwesten van het dorp Game-
ren. Het gehele gebied, dat beheerd wordt 
door Staatsbosbeheer, is bijna honderd 
hectare groot. Het westelijk deel bestaat uit 
grienden, visvijvers en hooilanden, is ruim 
veertig hectare groot en is grotendeels voor 
wandelaars toegankelijk. Aanvankelijk wilde 
de werkgroep het gehele gebied inventa-
riseren, maar honderd hectare bleek een 
te grote opgave. Het westelijk deel en de 
zuidzijde van het oostelijk deel is op broed-
vogels geïnventariseerd. Vanaf maart 2021 is 
het gebied iedere twee weken in de vroege 
morgen bezocht. Ook op andere tijdstippen 
werd geïnventariseerd. Tot medio augustus 
zijn 24 inventarisatiebezoeken uitgevoerd.

Vergelijk inventarisatie 1988
Ruim dertig jaar geleden hebben vrijwilligers 
van de Natuurwacht dit westelijk deel van de 
Lieskampen (60 ha) ook geïnventariseerd op 
de aanwezigheid van broedvogels. Een van 
de vrijwilligers maakt nu ook deel uit van 
de werkgroep. In bijgaande tabel staan de 
gegevens van beide inventarisaties naast el-
kaar. Er zijn opmerkelijke verschillen, die in 
dit artikel nader verklaard worden. De reali-
satie van een ecologische verbindingszone, 
en dan met name de aanleg van een groot 
rietveld, heeft een belangrijke positieve im-
puls aan dit natuurgebied gegeven. 

Model rietzanger groot succes
In 1996 werd een nieuw streekplan van Gel-
derland vastgesteld met daarin aandacht 
voor een ecologische hoofdstructuur. Na-
tuur- en milieuorganisaties zijn aan de slag 
gegaan met de uitwerking van die hoofd-
structuur en dit leidde in 1997 tot een voor-
stel om in Gelderland 35 ecologische ver-
bindingszones uit te voeren. Een van die 
zones, verbindingszone 33, is in de Bom-
melerwaard geprojecteerd. Het betreft een 
verbinding tussen wetering de Capreton en 
de Drielse wetering, een verbinding tussen 
natuurgebied de Rampert, de Lieskampen 
en de Meidijksche wielen en een kwaliteits-
verbetering van de Capreton. De Capreton 
vormt een belangrijke oostwest-verbinding 
met de rivier de Maas. Op initiatief van de 
Natuurwacht werd in 1998 een werkgroep 
gevormd, genaamd de Capreton, waarin af-
gevaardigden zitting hadden van provincie, 
gemeente, polderdistrict, zuiveringsschap 
en Natuurwacht Bommelerwaard. Dit leidde 
uiteindelijk in 2001 tot een notitie met di-
verse concrete projecten: onder andere de 

genoemde noordzuid-verbinding tussen de 
Drielse wetering en de Capreton, de reali-
satie van een grote stapsteen uit het zoge-
naamde rietzangermodel en het realiseren 
van natuurvriendelijke oevers. Kort na 2002 
is men gestart met de uitvoering ervan. De 
aanleg van een groot rietveld (stapsteen riet-
zangermodel) ten zuiden van de eendenkooi 
van Gameren blijkt een groot succes. Bij de 
inventarisatie van 1988 zijn in de Lieskampen 
nauwelijks rietzangers, Kleine karekieten en 
rietgorzen waargenomen. Zeldzame riet-
vogels als roerdomp, Bruine kiekendief en 
purperreiger kwamen in 1988 als broedvogel 
niet voor. Nu wel! Dankzij de realisatie van 
verbindingszone 33 zijn de natuurwaarden 
van de Lieskampen flink toegenomen. Als 
Natuurwacht hebben we in 1989 hiertoe een 
flinke aanzet gegeven en daar zijn we best 
een beetje trots op.

Kiekendief, boomvalk en wespen-
dief

Dit jaar heeft met zekerheid de Bruine kie-
kendief in het zuidoostelijke rietveld van de 
Lieskampen gebroed. Er zijn drie jongen uit-
gevlogen. Sperwer, buizerd en torenvalk zijn 
bij regelmaat jagend boven de Lieskampen 
gesignaleerd. Voor de buizerd betrof het 
zelfs twee broedparen. Opmerkelijk was de 
aanwezigheid van een paartje boomvalken. 
In mei en juni werden zowel vrouwtje al man-
netje meerdere keren gesignaleerd terwijl 
ze op jacht waren op libellen. Daarna zijn ze 
spoorloos verdwenen en hebben ze waar-
schijnlijk elders (Zuilichemse kleiputten) in 
de Bommelerwaard gebroed. Enthousiasme 
was er bij de werkgroep toen de wespendief 
werd waargenomen. Aanvankelijk dachten 
we weer een buizerd te zien, maar de foto’s 
lieten geen enkele twijfel: een wespendief. 

Deze zeldzame roofvogel werd van begin 
juni tot medio augustus meerdere malen op 
dezelfde locatie nabij een populierenbos 
waargenomen. Met enige zekerheid kunnen 
we uitgaan van een broedgeval. Ongetwij-
feld komen er ook meerdere soorten uilen 
voor. Ze zijn echter tijdens de inventarisaties 
niet gezien of gehoord.

Opmerkelijke verschillen bij de 
zangvogels

Meerdere soorten zangvogels zijn in aan-
tallen redelijk gelijk gebleven. We noemen 
onder andere tjiftjaf, koolmees, pimpelmees, 
staartmees, spotvogel, grasmus, merel en 
zanglijster. Opmerkelijk zijn de verschillen 
tussen de zwartkop en tuinfluiter. In 1988 
respectievelijk 16 en 20 paartjes. In 2021: 32 
en 8 paartjes. Blijkbaar heeft de zwartkop de 
strijd gewonnen ten koste van de tuinfluiter. 
Je zou het verschil kunnen wijten aan minder 
dicht struikgewas, maar zover we dat kunnen 
beoordelen doet zich dat niet voor. Landelijk 
zien we ook een afname van de tuinfluiter en 
een toename van de zwartkop. De aanwezig-
heid van de Cetti’s zanger is niet verrassend. 
In 1988 geen enkel broedpaar en nu vier. Dit 
is een landelijke tendens, waarbij zuidelijke 
vogelsoorten ten gevolge van de klimaatver-
andering naar het noordwesten oprukken. 
Opzienbarend is het hoge aantal territoria 
van de vink; tenminste vijftien broedparen; 
in 1988 slechts één broedpaar. Volgens SO-
VON-gegevens is het aantal territoria van de 
vink tussen 1990 en 2015 landelijk met 50% 
toegenomen. Dat verklaart dus enigszins 
deze flinke toename. De Gekraagde rood-
staart was in 1978 nog present maar zowel 
in 1988 en 2021 is deze prachtige vogel niet 
waargenomen. IJverig is er gespeurd naar 

Broedvogels van de Lieskampen
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de wielewaal. In 1988 nog als broedvogel 
aanwezig, maar helaas nu niet. Even was er 
op 31 mei hoop toen het mannetje in het 
oostelijk gelegen eikenbos werd gehoord 
en gezien. Maar het bleef bij deze ene waar-
neming. De aanwezigheid van twee territo-
ria van de nachtegaal in het noordwestelijke 
deel maakte veel goed. Je zou de braamslui-
per ook als broedvogel verwachten, maar de 
kleine zanger is niet waargenomen. Geluk-
kig liet de sprinkhaanzanger zijn monotone  
snorgeluid wel horen.

Karekieten dankzij gefaseerd 
maaien

Een deelproject van het realiseren van deze 
ecologische verbindingszone was het uitvoe-
ren van gefaseerd maaibeheer op de kade 
langs de Capreton. Deze zuidelijke kade 
was belangrijk voor vlinders, maar ook voor 
vogels als Kleine karekiet en bosrietzanger. 
Met de beheerder, het Waterschap, werd 
afgesproken om 50% van de kade slechts 
eenmaal per jaar te maaien. Telkens werd 
om de 250 meter in het najaar de begroeiing 
gemaaid en afgevoerd. Op deze wijze kwam 
er overjarig riet, dat ideaal is als biotoop 
voor de Kleine karekiet. In 2021 werden op 
de kade parallel aan de Lieskampen zeven 
territoria geteld. Op het gehele traject (van 

Gameren tot Aalst) langs de Capreton wat 
dat het veelvoudige.

Spechten en duiven
Het is nauwelijks te geloven dat er ruim 30 
jaar geleden negen paartjes zomertortel 
op de Lieskampen waren. Nu geen enkel 
broedpaar meer, maar dat geldt voor de 
gehele Bommelerwaard. In 30 jaar tijd is de 
zomertortel een zeldzaamheid geworden in 
ons land. Het aantal is landelijk sinds 1990 
met 90% afgenomen. De houtduif is stabiel 
gebleven in aantal en de holenduif is wat 
toegenomen. Toename was er ook bij de 
Grote bonte specht en de boomkruiper. De 
hogere aantallen zijn enigszins te verklaren 
omdat de houtopstanden in leeftijd zijn toe-
genomen en er in de vervallen grienden veel 
voedsel te vinden is. De Kleine bonte specht 
is wel waargenomen op een kilometer af-
stand van de Lieskampen. Wellicht kan deze 
kleine spechtensoort binnenkort als broed-
vogel worden genoteerd. De boomklever en 
Groene specht waren nadrukkelijk aanwezig. 

Fitis en matkopmees
In 1988 werden er twaalf territoria van de fitis 
geteld. In 2021 slechts twee. Landelijk is er 
de laatste tien jaar ook sprake van een afna-
me. De afname van de fitis op de Lieskampen 
is ook te wijten aan het niet in standhouden 
van enkele grienden. SBB heeft de financiële 
middelen niet om alle grienden op de Lies-
kampen om de drie á vier jaar te kappen. De 
twee territoria zien we dan ook op de grien-
den, die wel regelmatig gekapt worden. Je 
zou verwachten dat de matkopmees wel zou 
gedijen bij het achterstallig onderhoud in 
de grienden. Dat blijkt niet zo te zijn. Er is 
sprake van een flinke achteruitgang; van acht 
naar twee territoria. De afname sinds 1990 is 
landelijk ook aanzienlijk: 50%.

Roerdomp en purperreiger
Zowel roerdomp als purperreiger waren 
geen broedvogels in 1988. De afgelopen 
jaren werd de roerdomp in de winter bij re-
gelmaat waargenomen. Overduidelijk was 
dit jaar de aanwezigheid van de roerdomp 
in het rietveld achter de eendenkooi. Het 
leek erop dat bij ieder inventarisatiebezoek 
de roerdomp ons verwelkomde met zijn ka-
rakteristieke geluid. Minder zeker zijn we van 
het broeden van de purperreiger. Meerdere 
malen werd deze prachtige, maar ook schu-
we, reiger in en bij het rietveld waargeno-
men.

Reeën en kleine zoogdieren
Tijdens de veldbezoeken werden regelmatig 
reeën gespot. Vooral kort na zonsopgang 
liet dit prachtige dier zich zien. Maar ook op 
klaarlichte dag kwamen de reeën, veelal in 
groepjes van vier á vijf, uit het griend om te 
grazen op de hooilanden. Naar schatting ko-
men zo’n vijftien reeën in het gebied voor. 
Bijzonder is ook de bever. In alle uiterwaar-
den langs de Maas en Waal komen ze voor. 

Ook binnendijks in de Lieskampen zijn ze ac-
tief. De wezel en hermelijn zijn ook enkele 
malen gesignaleerd, alsmede een opvallend 
zwart konijn. Melanisme of een uitgezet ex-
emplaar? De werkgroep kleine marterach-
tigen van de Natuurwacht heeft twee jaar 
geleden enkele van haar wildcamera’s in de 
Lieskampen opgesteld. Toen zijn onder an-
dere de Gewone bosmuis, Rosse woelmuis, 
Bruine rat, dwergspitsmuis, egel, haas en 
wezel waargenomen. De meest bijzonde-
re waarneming voor de wildcamera was de 
boommarter.

Wat een rijkdom
De vogelwerkgroep heeft de laatste jaren 
enkel buitendijkse gebieden geïnventari-
seerd, zoals de Buitenpolder van Heerewaar-
den, Hedelse bovenwaard en Munnikenland. 
Dat bleken prachtige gebieden met een 
grote vogelrijkdom. De verwachting was dat 
natuurgebied de Lieskampen wel wat zou 
tegenvallen als het om de soortenrijkdom 
gaat. Niets bleek echter minder waar. Dank-
zij de versterking van de ecologische verbin-
dingszone zo’n vijftien jaar geleden is het 
een zeer gevarieerd natuurgebied gewor-
den. Wie had in 2000 kunnen vermoeden dat 
roerdomp, purperreiger, Bruine kiekendief 
en wespendief zich zouden vestigen op de 
Lieskampen. Het is niet ondenkbaar dat nog 
meer zeldzaamheden zoals zilverreiger, kwak 
en woudaapje op enig moment zullen ver-
schijnen. In 2021 komen zo’n 60 verschillen-
de vogelsoorten voor en in totaal gaat het 
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om meer dan 350 broedvogels. Alle reden 
om dit binnendijks gelegen natuurgebied te 
bezoeken en met elkaar te koesteren. Dank 
aan Staasbosbeheer, die zich inzet voor een 
optimaal beheer. Dank ook aan de vrijwilli-

Bronnen:
- Abbing, H e.a.; Ecologische verbindingszone nr. 33 . Velp 2000
- Projectgroep Capreton; Startnotitie ecologische verbinding Capreton in de B’waard.  Leerdam 2001
- Alberts, H; Ecologische verbindingszones. Arnhem 1997
- Geldersch Landschap; De ecologische hoofdstructuur in Gelderland. Arnhem 1998
- Drok, W.J.; Ecologische verbindingszones in Gelderland. Arnhem 1999
- Natuurwacht Bommelerwaard; Vogels in de Lieskampen. Zaltbommel 1989

  

Soort 1988 2021
Blauwborst 0 2

Boomklever 0 1

Boomkruiper 3 5 à 6

Boomvalk 0 0 à 1

Bosrietzanger 9 3

Bosuil 1 ?

Bruine kiekendief 0 1

Buizerd 1 2

Canadese gans 0 2

Cetti’s zanger 0 4

Ekster 3 2

Fazant 13 à 15 11 à 12

Fitis  11 à 13 2

Fuut ? 2

Gaai 2 2

Grauwe gans 0 15 à 20

Grote bonte specht 1 à 2 4 à 5

Grote lijster 1 0

Grasmus 7 8

Grauwe vliegenvanger 4 2

Groene specht 0 1

Groenling 1 1

Heggenmus 8 à 9 5

Holenduif ? 3

Houtduif 13 10

Kauw ? 7

Kleine karekiet ? 10

Koekoek 1 à 2 2

Koolmees 10 à 12 9 à 10

Kuifeend ? 3 à 4

Matkopmees 8 à 9 1 à 2

Meerkoet 12 8 à 10

Merel 14 à 15 10 à 12

Nachtegaal 0 2

Nijlgans 0 1

Ooievaar 0 1

Pimpelmees 7 à 8 8 à 9

Purperreiger 0 0 à 1

Putter ? 2

Ransuil 1 ? ?

Rietgors 0 3

Rietzanger 0 3

Roerdomp 0 1

Roodborst 13 à 14 10 à 12

Roodborsttapuit 0 1

Sperwer 0 0-1

Spotvogel 2 2

Spreeuw ? 40 à 50

Sprinkhaanzanger 0 1

Staartmees 1 à 3 3

Steenuil ? ?

Tjftjaf 31 à 33 36 à 39

Torenvalk 0 1

Tuinfluiter 18 à 23 8

Vink 1 15 à 17

Waterhoen 8 5 à 7

Wespendief 0 1

Wielewaal 1 0

Wilde eend 8 7

Winterkoning 26 à 29 19 à 20

Witte kwikstaart 1 0

Zanglijster  9 à 12 10 à 12

Zomertortel 9 à 10 0

Zwarte kraai 8 3

Zwartkop 16 30 à 35

Broedvogels Lieskampen 2021

Soort 1988 2021

gers van Natuurwacht, die voor dag en dauw 
hun bed uitkwamen om dit prachtige natuur-
gebied te onderzoeken.

Vogelwerkgroep Natuurwacht 
Bommelerwaard

geïnventariseerde 
gebied (vogels)

reeën met kalf
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Natuurgebied de Lieskampen ten zuidwes-
ten van Gameren is bijzonder rijk aan vlin-
ders en libellen. Zo’n 25 jaar geleden heeft 
de Natuurwacht al inventarisaties uitgevoerd 
in dit binnendijks gelegen terrein van zo’n 
100 hectare groot. Naar aanleiding van een 
vlinderinventarisatie in 1993 verscheen een 
boeiend artikel over de rijkdom aan vlinders 
in het vlindermagazine van de Vlinderstich-
ting. De inventarisaties werden in 1994 en 
1995 voortgezet. Toen bleek dat het gebied 
ook rijk was aan libellen werden ook gedu-
rende drie opeenvolgende jaren de libellen 
geïnventariseerd. In 2013 en 2014 zijn er we-
derom inventarisaties uitgevoerd. In 2021 
werd naar aanleiding van de achteruitgang 
van enkele zandoogjes besloten De Lieskam-
pen nogmaals intensief te inventariseren.

Vlinders
Vlindertelroute Lieskampen
De werkgroep Vlinders van de Natuurwacht 
heeft een vlindertelroute van ongeveer één 
kilometer lengte op de Lieskampen. Deze 
route maakt deel uit van een landelijk meet-
net, dat door de Vlinderstichting is opgezet. 
De vlinders op deze route zijn dit jaar voor 
de zevende keer achtereen door vrijwilli-
gers van de werkgroep geteld. In ons ma-
gazine van maart 2018 is uitvoerig over de 
route geschreven en daarin staan ook de 
telgegevens vermeld. In 2021 is niet alleen 
op de route geteld, maar is net als 25 jaar 
geleden en in 2014 het gehele natuurgebied 
geïnventariseerd. Uit alle gegevens blijkt dat 

de Lieskampen een rijk vlindergebied is. Het 
gebied is echter ook kwetsbaar. Wijzigingen 
in het beheer kunnen zo maar zorgen voor 
grote veranderingen. Met de gegevens van 
de inventarisaties willen we samen met de 
beheerder zorgen voor optimale condities 
voor vlinders en libellen. De desastreuze 
achteruitgang van het Oranje zandoogje 
heeft ons meer dan alert gemaakt.

Het wel en wee van de zandoogjes
Op de Lieskampen vliegen vier soorten  
zandoogjes. De meest stabiele soort is het 
Bont zandoogje. Alle jaren zijn er een tien-
tal locaties waar je met enige zekerheid dit 
territoriale vlindertje kunt tegenkomen. Als 
de zon een beetje schijnt dan zitten ze zich 
heerlijk in een struik op te warmen en verla-
ten strijdvaardig hun plek zodra welke vlin-
der dan ook in de buurt komt. Een prachtig 
schouwspel. Het kleinste zandoogje is het 
hooibeestje. Tot voor kort werd dit vlinder-
tje alleen in zeer geringe aantallen in de 

Maasuiterwaarden gesignaleerd. In 2021 
was er een waarneming in de Lieskampen. 
Het gaat slechts om twee á drie exemplaren. 
De twee andere soorten zandoogjes vlie-
gen in het hooiland. Het Oranje zandoogje 
geeft de voorkeur aan kruidenrijk grasland 
dat grenst aan struweel van braam, hop en 
laagblijvende struiken. Het Bruin zandoogje 
is wat minder kritisch en vliegt vooral in het 
open veld boven kruidenrijke vegetaties.

Vijfentwintig jaar geleden was de verhou-
ding in aantallen tussen beide soorten op 
de Lieskampen totaal anders dan nu. In au-
gustus 1994 werden op één dag 251 Oran-
je zandoogjes geteld. In datzelfde jaar was 
het maximale aantal Bruine zandoogjes zes! 
In 2021 zijn de rollen omgekeerd. Op één 
dag werden meer dan 350 Bruine zandoog-
jes geteld en een maand later slechts twee 
Oranje zandoogjes. Landelijk zien we ook 
de tendens dat het veel beter gaat met het 
Bruin zandoogje. Uit de gegevens van de 
vlinderwerkgroep, die al zeven jaar de Bruine 
zandoogjes telt op de vlinderroute, blijkt dat 
het nu ook bergafwaarts gaat met het Bruin 
zandoogje. Een mogelijke oorzaak van deze 
neergang is het maaibeheer. Op de Lies-
kampen wordt op de vlinderrijke percelen 
alles in één keer gemaaid, waardoor er voor 
graslandvlinders weinig nectar beschikbaar 
is. Elders in dit magazine wordt hier uitvoe-
rig over geschreven. We zijn blij dat SBB nu 
een beter gefaseerd maaibeheer gaat uit-
voeren. Komende jaren zal blijken of dit een 
positief effect heeft op de populatie van de 
zandoogjes. Wellicht kunnen we dan ook het 
koevinkje noteren, want ook dit zandoogje 
blijft tot op heden beperkt tot locaties nabij 
de Maasuiterwaarden. Tot slot de argusvlin-
der. Landelijk gaat deze snelvliegende zand- 
oog sterk achteruit. Dat constateren we ook 
op de Lieskampen. In 2015 was deze vlinder 

net als de Kleine vos en atalanta een norma-
le verschijning. Er werd jaarlijks een tiental 
waargenomen. Sinds enkele jaren wordt de 
argusvlinder in de Bommelerwaard nog nau-
welijks gezien. Ook in 2021 is op de Lieskam-
pen geen argusvlinder waargenomen.

Stevige populatie oranjetipjes
Wat is het toch een prachtig vlindertje; het 
oranjetipje. Als we in de stemming zijn van 
de Oranjefeesten en de uitreiking van de 
welverdiende ‘lintjes’ dan is het genieten 
wanneer je waar dan ook het oranjetipje ziet 
vliegen. Overal in de Bommelerwaard kun je 
ze in de geschikte biotopen eind april en be-
gin mei zien vliegen. Het gaat dan vaak om 
aantallen van maximaal vijf exemplaren. Op 
de Lieskampen zit al jaren een stevige popu-
latie. In 2021 is het gehele terrein belopen 
en werden op één dag bijna honderd exem-
plaren geteld. De flinke populatie is op deze 
wijze hofleverancier voor omliggende gebie-
den. Dankzij de ecologische verbindingen 
met natuurgebied de Rampert, de Drielsche 
wetering en de maasuiterwaarden kan het 
oranjetipje reiken tot de dorpen Aalst, Bru-
chem, Brakel en Poederoijen. In de Lieskam-
pen zijn tijdens de vliegperiode voldoende 
nectar- en waardplanten aanwezig. In de 
drassige hooilanden kleurt het dan lilapaars 
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van de pinksterbloemen. De rups moet ech-
ter in de nabijheid voldoende struikgewas 
hebben om als pop de winter te kunnen 
doorbrengen. Handhaven van struweel langs 
de graslanden en oevers met look zonder 
look is dan van groot belang.

Blauwtjes en hun waardplanten
Op de Lieskampen komen drie soorten 
blauwtjes voor. We kunnen ze de gehele 
zomer wel waarnemen, want alle soorten 
vliegen in twee of zelfs drie generaties. Het 
meest voorkomende blauwtje is het ica-  
rusblauwtje. Waardplanten van dit blauwtje 
zijn klaversoorten zoals rolklaver, hopklaver 
en rode en witte klaver. Al deze soorten ko-
men in de kruidenrijke hooilanden van de 
Lieskampen voor. Het Bruin blauwtje is wat 
zeldzamer omdat hun waardplanten, zoals 
Gewone reigersbek en Zachte ooievaarsbek 
niet veelvuldig voorkomen op de Lieskam-
pen. De Kleine vuurvlinder is alle jaren in 
kleine aantallen present. Ze legt haar eitjes 
op verschillende zuringsoorten. Veldzuring 
is alom aanwezig in het drassige grasland. 
Het boerenwormkruid is een geliefde nec-
tarplant.

Trekvlinders
Atalanta en distelvlinders zijn de bekende 
trekvlinders uit het zuiden van Europa. Ze 

worden alle jaren regelmatig gezien. Dat 
geldt niet voor de Oranje luzernevlinder. 
Eens in de tien jaar is er opeens, wanneer 
er gedurende lange tijd sprake is van een 
zuidenwind, een kleine invasie. Het laatste 
jaar was dat 2013. Toen werden er ruim vijf-
tig Oranje luzernvlinders in de Lieskampen 
waargenomen. In 2021 is tot heden (medio 
augustus) geen enkele luzernvlinder gespot. 
Je ziet ze vooral in de zomermaanden juli, 
augustus en september. Wie weet zien we ze 
nog.

Sint-Jan of Sint-Jacob
Sommige vlinders ontlenen hun naam aan 
een heilige. Zo kennen we de Sint-Jansvlin-
der en de Sint-Jacobsvlinder. Het betreft bei-
den geen dagvlinders, maar de zogenaamde 
dagactieve nachtvlinders. Rond de feestdag 
van Sint-Jan op 24 juni kunnen we deze 
‘bloeddropjes’, zoals ze ook wel worden ge-
noemd, zien. En dat was ook het geval op 
de Lieskampen. Medio juni vlogen er vele 
tientallen Sint-Jansvlinders op distels en dan 
vooral op de Kale jonker. De distel is echter 
niet de waardplant. Dat is rolklaver. De Ja-
cobsvlinder laat nog een maandje op zich 
wachten. Die vliegt in juli. Op 25 juli is het de 
feestdag van Sint-Jacob. Er zijn echter maar 
enkele Jacobsvlinders gesignaleerd. De re-
den is dat de waardplant Jacobskruiskruid 
op de Lieskampen nauwelijks voorkomt.

De aurelia’s
De Kleine vos is een vlinder die je in de zo-
mer in de tuin of in natuurgebieden altijd wel 
tegenkomt. Vooral als de watermunt bloeit, 
weten de Kleine vossen de nectar uitstekend 
te vinden. Sinds enkele jaren is dat anders 
en heb je geluk wanneer je op je wandeling 
een Kleine vos ziet. Het zou dan best kunnen 
dat het geen ‘Kleine’ is, maar een Grote vos. 

Het verschil zit hem uiteraard in de grootte, 
maar dat is best lastig te zien. Je kunt be-
ter letten op het aantal zwart stippen op de 
voorvleugel en de positie daarvan. Zo bleek 
een Kleine vos op de Lieskampen bij nade-
re bestudering van de foto een Grote vos te 
zijn. Met de Grote schijnt het dus wat beter 
te gaan dan met zijn kleine broertje. Goed 
gaat het ook met het landkaartje. Dit prach-
tige vlindertje, waarvan de eerste generatie 
er geheel anders uitziet dan de zomerge-
neratie, is een lust voor het oog. Op 21 juli 
2021 werden 23 exemplaren geteld. Op dat 
moment, de koolwitjes niet meegerekend, 
de meest waargenomen vlinder. Een andere 
fraaie aurelia is de Gehakkelde aurelia. Ook 
deze vlinder handhaaft zich prima. Alle jaren 
worden er een tiental gezien. Een belangrij-
ke oorzaak hiervoor is de ruime aanwezig-
heid van hop, de waardplant van de Gehak-
kelde aurelia.

Libellen
Inventarisatie 1994-1995-1996
In de negentiger jaren zijn drie jaren ach-
tereen de libellen geïnventariseerd op de 
Lieskampen. Toen werden in totaal 20 soor-
ten geteld. In 2014 en 2015 zijn wederom 
inventarisaties uitgevoerd ten behoeve van 
het boek over de flora en fauna van de Bom-
melerwaard. Toen zijn 24 soorten waargeno-
men. In 2021 zijn wederom 24 soorten waar-
genomen. Wanneer we alle soorten van de 
inventarisaties bijeenzetten dan zijn er tot nu 
toe 29 soorten verschillende libellen in het 
natuurgebied de Lieskampen gesignaleerd. 
Een respectabel aantal. 

De vroegste libellen
Terwijl vlinders in april en mei alom vliegen 
is het wachten op de eerste libellen. Lan-

taarntjes laten zich als eerste waterjuffers aan 
de oevers zien. Het is dan speuren naar de 
eerste rode waterjuffers: de vuurjuffers. Alle 
jaren worden ze op de Lieskampen gezien; 
het is altijd weer een klein feestje als de eer-
ste vuurjuffers worden waargenomen. Dat 
geldt ook voor de eerste glazenmaker: de 
glassnijder. Als de oranjetipjes verschijnen 
dan laten ook de glassnijders zich zien. Tij-
dens een inventarisatie worden er maximaal 
tien waargenomen. Al snel verschijnen begin 
mei de viervlekken. 

Deze grote libel is in de maanden mei en 
juni de meest voorkomende libel met aan-
tallen van ruim honderd op één dag. Bij de 
inventarisaties in de negentiger jaren waren 
twee soorten nog nauwelijks in de Bomme-
lerwaard aanwezig: de smaragdlibel en de 
Vroege glazenmaker. In 2015 werden beide 
soorten bij regelmaat in de Bommelerwaard 
en ook de Lieskampen in kleine aantallen 
gesignaleerd. Nu is het alom een gewone 
verschijning en komen er van ieder soort wel 
25 voor.

Dan komen de oeverlibellen
Als de glassnijders en viervlekken na ruim 
een maand aan het eind zijn van hun vlieg-
periode dan verschijnen de oeverlibellen. 
Dan is het hun taak op jacht te gaan naar 
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kleine insecten. Aanvankelijk zien we alleen 
de vrouwtjes, die geel van kleur zijn. Twee 
weken later volgen de eerste mannetjes, 
die een totaal andere kleur hebben: blauw. 
Overal in de Lieskampen kom je de oever-
libellen tegen. Zonder al te veel moeite kun 
je er op een wandeling wel veertig scoren.  
Die aantallen blijven tot eind augustus.

Honderden heidelibellen
In juli en augustus zijn het vooral de hei-
delibellen die de aandacht trekken. Er ko-
men vier soorten voor. De heidelibel die je 
het meeste ziet is de Bloedrode heidelibel.  
Op een zonnige dag kun je er met gemak 
honderd tellen. Hij is herkenbaar aan zijn 
prachtige rode kleur. Bij alle heidelibellen is 
het vrouwtje geel van kleur. Om ze goed te 
kunnen benoemen moet je vooral op de kop 
en de kleur van de poten letten. De minst 
voorkomende heidelibel is de Zwarte heide-
libel. De naam verraadt al dat hij donker van 
kleur is. De meeste kans heb je aan het eind 
van het seizoen: augustus/september.

Uit Zuid-Europa
In 1995 was het een bijzonderheid als je de 
smaragdlibel of de Vroege glazenmaker 
zag. Ondenkbaar was dat je de vuurlibel of 
de Zuidelijke keizerlibel zou tegenkomen.  
Om die te zien moet je met vakantie toch 

echt naar Frankrijk of nog verder naar het 
zuiden of zuidoosten. Sinds enkele jaren 
worden ten gevolge van de klimaatverande-
ring deze zuidelijke soorten ook in ons land 
waargenomen. De eerste vuurlibel liet zich 
in 2014 zien in Munnikenland en een jaartje 
later zag je de Zuidelijke keizerlibel in de 
uiterwaarden van Heerewaarden en Hedel.  
In 2021 zijn beide soorten ook in de Lieskam-
pen waargenomen. Het gaat slechts om een 
enkel exemplaar, maar het leidde wel tot een 
klein vreugdedansje bij de vrijwilligers.

Zeldzame waterjuffers
Tussen het riet bewegen zich vooral de klei-
ne waterjuffers. De lantaarntjes laten zich al-
tijd wel zien. Wanneer het achterlijf voor een 
groot deel blauw is dan is het wat lastiger de 
soort te benoemen. Kenners, zoals onze vrij-
williger Rien Melis, weten precies op welke 
tekening ze moeten letten. Anderen doen er 
goed aan een scherpe foto te maken en dan 
thuis met een goede libellengids de soort te 
benoemen. Sommige waterjuffers zijn met 
wat oefening snel op naam te brengen. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Blauwe 
breedscheenjuffer. Deze soort was in en-
kele uiterwaarden gesignaleerd met onder 
andere een stevige populatie in Munni-
kenland, maar op de Lieskampen waren 
ze nog nooit gezien. Op 9 juni 2021 werd 
deze lichtblauwe waterjuffer met brede 
schenen langs de Capreton waargenomen.  

Een nieuwe soort voor de Lieskampen.  
Dat geldt ook voor een bijna onzichtbare wa-
terjuffer; de Bruine winterjuffer. Je moet het 
geluk hebben deze perfect gecamoufleerde 
waterjuffer te kunnen zien. Veel makkelijker 
te ontdekken zijn de roodoogjuffers. Ze vlie-
gen laag over het water en rusten graag uit 
op de bladeren van Gele plomp. 

Op naar de dertig
Natuurgebied de Lieskampen is een schit-
terend gebied voor libellen. Door het jaar 
heen kun je met niet al te veel moeite ruim 
vijftien soorten spotten. Een tiental soorten 
laat zich moeilijk waarnemen en het vergt 
geduld en kennis om ze uiteindelijk toch te 
zien. De verwachting is dat enkele nieuwe 
soorten zich in de nabije toekomst nog wel 
zullen aandienen. In 2021 is ijverig gezocht 
naar de Bruine korenbout, maar helaas.  
Dat geldt ook voor de plasrombout. Het 
blijft dan ook een uitdaging om steeds alert 
te zijn bij de natuurwandelingen. Je kunt zo 
maar een bijzondere vlinder of een zeldzame 
libel scoren. Maar ook al lukt dat niet, dan is 
er genoeg moois te ontdekken.

Andere insecten
Sprinkhanen
Tijdens de inventarisaties werden ook vele 
andere dieren waargenomen. Opvallend was 
het grote aantal sprinkhanen op de kruiden-
rijke graslanden. Op de drassige percelen 
waren honderden moerassprinkhanen aan-
wezig. Op de wat drogere terreinen was het 
de krasser die in de meerderheid was. Zo af 
en toe liet een Grote groene sabelsprinkhaan 
zich zien. Andere waargenomen soorten zijn 
ratelaar, Gewoon spitskopje en de Bruine 
sprinkhaan. Lettend op het biotoop zouden 
meerdere soorten aanwezig kunnen zijn, zo-
als de struiksprinkhaan, greppelsprinkhaan, 
braamsprinkhaan. Op dit moment is er bij 

onze vrijwilligers onvoldoende kennis om 
genoemde diverse soorten te kunnen deter-
mineren. Wellicht in de toekomst?
Hommels

Niet altijd was het weer gunstig om libellen 
en vlinders te kunnen waarnemen. Dan moet 
het minstens achttien graden Celsius zijn, 
het liefst met een zonnetje. Bij een graadje 
minder vliegen er echter wel hommels en 
bijen. Het was een lust voor het oog om de 
verschillende soorten hommels aan het werk 
te zien bij het verzamelen van stuifmeel en 
nectar. Behalve de bekende aardhommel 
was ook de steenhommel veelvuldig aanwe-
zig. Andere waargenomen soorten zijn de 
weidehommel, boomhommel, akkerhommel 
en diverse soorten koekoekshommels.

Kevers
In juli en augustus weten kleine kevertjes de 
vele schermbloemigen wel te vinden. Vooral 
de bereklauw is in trek bij de Rode soldaat-
jes. Vergeleken bij deze kleine kevertjes is de 
muskusboktor een flinke reus. Andere kevers 
die in 2021 tijdens de inventarisaties gezien 
zijn: vuurkever, Gewone doodgraver, Paar-
se schallebijter, penseelkever en Gevlekte 
smalboktor.
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koekoekshommel

Gevlekte smalboktor



34 35

Soort 09 
apr

28 
apr

02 
jun

11 
jun

07 
jul

21 
jul

11 
aug

1994-
1996

2015 2021

Argusvlinder 1

Atalanta 2

Bont zandoogje 3

Boomblauwtje 4

Bruin blauwtje 5

Bruin zandoog 6

Citroenvlinder 7

Dagpauwoog 8

Distelvlinder 9

Gehakkelde aurelia 10

Groot dikkopje 11

Groot koolwitje 12

Grote vos 13

Hooibeestje 14

Icarusblauwtje 15

Klein geaderd witje 16

Klein koolwitje 17

Kleine vos 18

Kleine vuurvlinder 19

Landlkaartje 20

Oranjetipje 21

Oranje zandoog 22

Sint-Jacobsvlinder 23

Sint-Jansvlinder 24

Vlinders Lieskampen

Kleurcodering

< 5

5 - 25

26 - 50

> 50
 

aantallen

landkaartje 2e generatie

Soort 09 
apr

28 
apr

02 
jun

11 
jun

07 
 jul

21 
jul

11 
aug

1994-
1996

2015 2021

Azuurwaterjuffer 1

Blauwe breedscheenjuffer 2

Blauwe glazenmaker 3

Bloedrode heidelibel 4

Bruinrode heidelibel 5

Bruine glazenmaker 6

Bruine winterjuffer 7

Gewone oeverlibel 8

Gewone pantserjuffer 9

Glassnijder 10

Grote Keizerlibel 11

Grote roodoogjuffer 12

Houtpantserjuffer 13

Kleine roodoogjuffer 14

Lantaarntje 15

Paardenbijter 16

Plasrombout 17

Platbuik 18

Smaragdlibel 19

Steenrode heidelibel 20

Variabele waterjuffer 21

Viervlek 22

Vroege glazenmaker 23

Vuurjuffer 24

Vuurlibel 25

Weidebeekjuffer 26

Zuidelijke keizerlibel 27

Libellen en juffers Lieskampen

Kleurcodering

< 5

5 - 25

26 - 50

> 50
 

aantallen

Blauwe breedscheenjuffer




