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Zangvogels Kloosterwiel
Veel natuurliefhebbers hebben de afgelopen maanden 
genoten van natuurgebied De Kloosterwiel. In mei en 
juni was het ’s morgensvroeg een waar concert van 
allerlei zangvogels. Het bos aan de zuidzijde, dat enkele 
jaren geleden verjongd is, blijkt een prima nestplaats 
voor deze zangvogels. Dit bos heeft een gevarieerde 
struiklaag met daaronder een dichte vegetatie van 
braam en brandnetel. Er hebben dit jaar o.a. gebroed: 
tuinfluiter, zwartkop, zanglijster en braamsluiper. De 
nachtegaal was ook dit jaar weer aanwezig, maar die 
had zijn territorium in het meidoornbos aan de oost-
zijde. ’s Nachts hoorde je zijn prachtige zang tot ver 
in de woonwijk. Een inmiddels vaste bewoner  van de 
kloosterwiel is de Cetti’s zanger. Dit KBV-tje (Klein Bruin 
Vogeltje) zie je bijna nooit, maar zijn krachtige korte 
zang hoor je regelmatig. Het lijkt erop alsof hij de wan-
delaar uitdaagt om hem te vinden, want als je in zijn 
buurt komt dan laat hij zijn korte luide zang horen, om 
vervolgens in het niets te verdwijnen. Dit jaar waren er 
zelfs twee territoria van deze zeldzame zuidelijke zang-
vogel.

Sperwer, buizerd en steenuil
Al enkele jaren broedt er in de Kloosterwiel een sper-
wer. De boom, waarin hij altijd zijn horst had, is vorig 
jaar echter omgewaaid. Gelukkig werd een nieuwe 
plek gevonden en zijn er met succes drie jongen opge-
groeid. Ook de steenuil en de buizerd broeden in het 
natuurgebied. In het elzenbos is dit jaar een torenvalk-
kast opgehangen. Wie weet gaat dat ook een broed-
paar opleveren. Gelukkig hebben de valk en de steenuil 
voornamelijk muizen op het menu staan. Anders wordt 
het wel erg spannend voor de vogels.

Elzenbos gaat goed
Begin 2021 zijn er heel wat oude elzen gekapt in het 
elzenbos, dat parallel aan de Waaldijk ligt. In onze 
vorige nieuwsbrief hebben we daar uitgebreid over 
geschreven. De hoop was dat de afgezaagde stammen 

weer opnieuw zouden uitlopen. En dat is gebeurd. Zie 
foto. Veel bomen zouden zo’n fikse ingreep niet over-
leven, maar wilg en els gelukkig wel. Negentig procent 
van het aantal stammen loopt weer uit. Wel was het 
nodig de snelgroeiende braam en brandnetel rond de 
stammen weg te maaien, zodat de nieuwe loten zich 
goed kunnen ontwikkelen. Een klein zwart kevertje, het 
elzenhaantje, vindt de jonge frisse bladeren wat lekker. 
Met duizenden doen zij zich te goed aan de elzenblade-
ren. De boom overleeft dat wel.

Let op de spechten
Je ontdekt tijdens een wandeling door de Kloosterwiel 
altijd wel een specht of boomkruiper. Als je het geluid 
kent, dan is het wat gemakkelijker ze te ontdekken. De 
Groene specht broedt in een van de hoge wilgen. Ook 
de bonte spechten hakken hun nest uit in het zachte 
hout van de wilg. Er zijn verschillende soorten bonte 
spechten. Let dus goed op welke soort het is: Grote, 
Kleine of Middelste bonte specht. Bewoners rondom 
de Kloosterwiel kunnen de spechten lokken op de voe-
dertafel en dan is het gemakkelijk soorten te determi-
neren. Met een vogelboekje erbij moet dat lukken. Wel 
even bij Natuurwacht melden als je de zeldzame Kleine 
of Middelste ziet.
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Steun ons werk en wordt voor één tientje lid 
Veel bewoners van de Spellewaard zijn al lid van de Natuurwacht. Zij steunen op deze wijze het werk van Natuur-
wacht en tonen zo hun dankbaarheid aan de vrijwilligers voor het vele werk dat ieder jaar wordt gedaan. Leden ont-
vangen twee keer per jaar ons prachtige magazine met deze keer een special over De Lieskampen.  Meld je aan bij: 
info@natuurwachtbommelerwaard.nl   Voor meer info: www.natuurwachtbommelerwaard.nl

Bloemrijke dijken
Wellicht is het u opgevallen? Dit jaar zijn de dijken an-
ders gemaaid: gefaseerd! Alle jaren werd de vegetatie 
op de dijken in één keer gemaaid. Voor het eerst wordt 
er nu anders gemaaid. Begin mei wordt de noordzijde 
van de dijk gemaaid en zes weken later de zuidzijde. 
Er blijft dus altijd 50% staan. Dat betekent dat er voor 
vlinders, bijen en andere insecten altijd bloemen zijn 
en er dus voldoende voedsel is. Als medio juni de an-
dere zijde van de dijk gemaaid wordt, dan beginnen 
aan de andere zijde de bloemen weer te bloeien. Dank 
aan het Waterschap! De Natuurwacht heeft intensief 
met het Waterschap contact gehad om op een andere 
manier de dijken te gaan maaien. Geweldig dat dit ge-
lukt is.

Paddenstoelen
Het is weer herfst. Langs de paden en op oude stron-
ken verschijnen dan prachtige paddenstoelen. Het zijn 
vooral diverse soorten inktzwammen. Alle jaren ver-
schijnt steeds op dezelfde boom de fraaie zwavelzwam. 
Meer weten over paddenstoelen? De Natuurwacht 
organiseert in oktober een cursus voor beginners: drie 
cursusavonden en drie excursie. Zie voor info onze 
website.

Werkzaamheden 
Zoals bekend wordt het beheer van de Kloosterwiel 
uitgevoerd door vrijwilligers van de Natuurwacht. Knot-
wilgen moeten om de drie, maar zeker om de vier jaar 
gesnoeid worden. Dat gebeurt gefaseerd, zodat telkens 
een deel geknot wordt en niet alles tegelijk. Voor vo-
gels, zoogdieren en insecten is dat het beste. In novem-
ber wordt de oostelijke griend gesnoeid en in decem-
ber de noordwestelijke griend, die nabij de Waaldijk 
ligt. Dit seizoen zullen ook twee gevaarlijke populieren 
verwijderd worden. Dit jaar zijn er, gelukkig zonder 
ongelukken, al meerdere takken uitgevallen. Vorig jaar 
heeft een bomenspecialist uit meerdere wilgen en po-
pulieren al gevaarlijke takken gezaagd. 

Dat heeft goed geholpen en deze bomen kunnen voor-
lopig blijven staan en zo nestgelegenheid bieden aan 
spechten, mezen en vleermuizen.

Tot slot
Laten we met elkaar dit prachtige natuurgebied binnen 
de bebouwde kom van Zaltbommel koesteren. Het is 
niet alleen de groene long voor omwonenden, maar 
het is een schitterend gebied om te genieten van aller-
lei vogels, vlinders, libellen en bloemen. Laten we er 
zuinig op zijn en dit gebied mooi houden. Vrijwilligers 
van de Natuurwacht doen dit samen met u graag. 

U bent welkom bij onze komende knotacties:  
-   6 november,  
- 20 november,  
-   4 december. 

U bent ook welkom op een van onze lezingen in de 
Grote Aak:  
-   8 november Natuurgebied De Lieskampen;  
- 13 december: Natuurgebied Munnikenland;  
- 10 januari : Ameland
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