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Herfst in de Kloosterwiel
Als je deze maanden gaat wandelen in natuurgebied
de Kloosterwiel dan beleef je op allerlei manieren de
herfst. Doordat het kostbare bladgroen uit het blad
wordt getrokken als extra voedsel voor de boom
verschijnen er opeens prachtige herfstkleuren. Op
boomstronken en langs de paden zien we allerlei
soorten paddenstoelen. Op het water komen diverse
soorten eenden voedsel zoeken en vinden ze het
heerlijk in het rustige water wat te dobberen.

krakeend

glimmerinktzwam
taak van de voortplanting erop. Soms zijn de zwavelkopjes veel meer bruinrood dan geel. We hebben
dan met een ander soort te maken; het rode zwavelkopje. Prachtig. Het is opvallend hoeveel soorten
inktzwammen er langs de paden staan. We zien de
Geschubde inktzwam, de zwerminktzwammetjes en
de prachtige bundels van de glimmerinktzwam. Als
je echt goed zoekt dan vind je ook de kopergroenzwam. De tonderzwammen, die stevig op allerlei
stronken zit, is wat gemakkelijker te vinden.

Krakeenden
De laatste jaren zien we vooral krakeenden op de
Kloosterwiel. Het lijkt wel of ze de plek hebben
ingenomen van onze Wilde eend. Er zijn meer
krakeenden dan Wilde eenden. De krakeend valt
niet zo op. Je hoort zijn aanwezigheid aan het
‘krakgeluid’; krak, krak, krak. Zowel mannetje als
vrouwtje hebben geen opvallende kleuren. Ze lijken
erg veel op het vrouwtje van de Wilde Eend. Als
ze wegvliegen dan zie je het verschil goed, want ze
hebben een brede witte band op beide vleugels. Zo’n
10 jaar geleden was de krakeend een zeldzaamheid,
maar nu broedt hij bijna in ieder natuurgebied in de
Bommelerwaard.
Inktzwammen en zwavelkopjes
Langs de paden kom je vooral de gele zwavelkopjes
tegen. Meestal staan ze met velen bij elkaar. Als ze
net een paar dagen boven de grond staan zijn ze op
zijn mooist. Na een week verandert het zwavelgeel
in bruingeel en uiteindelijk worden ze zwartbruin.
Ze hebben dan duizenden sporen verspreid en zit de

kopergroenzwam
We gaan weer snoeien
Knotwilgen moeten om de drie of vier jaar gesnoeid
worden. Vrijwilligers van de Natuurwacht Bommelerwaard starten met hun eerste knotactie op
zaterdag 2 november. Er is een beheerplan opgesteld
waarin precies staat welke groep bomen in welk jaar
geknot moet worden. Er wordt voor gezorgd dat
het knotten verspreid over het gehele gebied plaatsvindt. Op zaterdag 2 november worden de knotwilgen gesnoeid die aan de oostzijde van de wiel staan

parallel aan het schelpenpad van het park. Drie
weken later worden de ‘gele’ wilgen aan de westzijde geknot.

De Cetti’s zanger
Al enige jaren is deze zeldzame vogel een vaste
bewoner van de Kloosterwiel. Met zijn plotselinge
luide zang laat hij duidelijk horen dat hij present is.
Vijf jaar geleden was de Kloosterwiel de enige plek
in de B’waard waar deze zeldzame schuwe zanger
een territorium had. Mede door de klimaatverandering verspreidt deze zangvogel zich over geheel
Nederland. De Cetti’s zanger komt nu ook voor in
de Lieskampen en in de meeste uiterwaarden. Het
gaat meestal om één paartje. In de Hurnse uiterwaard en Munnikenland broeden inmiddels meerdere paartjes.

Gele wilg
De ‘gele’ wilgen
Langs de kwelkade aan de westzijde van de Kloosterwiel zijn enige jaren geleden de populieren vervangen door jonge ‘gele’ wilgen. Drie jaar geleden
zijn deze wilgen voor het eerst geknot en nu al
moeten de bomen weer geknot worden. Die klus
gaan we drie weken later uitvoeren op zaterdag 23
november. Bijna alle bomen doen het uitstekend
en de prachtige gele kleur van de takken is een
lust voor het ook. Gele wilgen staan er ook aan de
noordwestzijde in het zogenaamde eikenlaantje.
Deze wilgen zijn vorig jaar gesnoeid.
Het ‘dichte’ bos
Het is nauwelijks voor te stellen dat het ‘dichte’
loofbos aan de zuidwestzijde zo’n tien jaar geleden een kale vlakte was. Bijna alle essen, die daar
stonden, werden omgehakt en daarvoor in de plaats
zijn honderden nieuwe bomen en struiken geplant.
Er staat nu een gevarieerd bos met vooral elzen
en eiken. Er is een rijke struiklaag met soorten als
vuilboom, Gelderse roos, vlier en meidoorn. Er
groeit ook hondsroos en heel veel braam. Mede
daardoor is dit bos bijna ondoordringbaar. Dat
maakt het voor veel dieren heel aantrekkelijk.
Vooral zangvogels zijn blij met het dichte struweel.
Ze kunnen hier redelijk veilig nestelen. In het najaar doen putters, vinken en sijsjes zich te goed aan
de duizenden zaden aan de elzenbomen. Trekvogels
als koperwiek en kramsvogel zien we in de herfst
foerageren op de bessen van de meidoorn. Helaas is
er in het dichte bos veel opschot van wilg en populier. Dit opschot gaan we op onze derde werkdag in
december verwijderen. We willen voorkomen dat
deze snelle groeiers een goede gevarieerde struiklaag verstoren.

Cetti’s zanger
Kom ook een keertje knotten
Zaterdag 2 november is onze eerste knotactie. Het
is dan de landelijke start van het werken in de natuur door vrijwilligers: Landelijke Natuurwerkdag.
We starten om 10.00 uur aan de zuidzijde van de
Kloosterwiel aan de straat De Kloosterwiel nabij
het bruggetje en infobord. Volgende knotacties zijn
op zaterdag 23 november en 14 december. Iedereen
is van harte welkom. Doe wel je oude kleren aan en
doe laarzen aan. Rond één uur is er heerlijke soep.
We stoppen om 15.00 uur. Voor meer info: acvanbalken@upcmail.nl

Steun ons en word lid van Natuurwacht
Onderhoud van de Kloosterwiel kost veel geld. Denk
aan het gereedschap, maar ook het het huren van de
versnipperaar en de materialen. Laten we dit met elkaar koesteren en help ons het goed te beheren: word
lid van Natuurwacht voor slechts 10 euro per jaar.
U ontvangt dan ons prachtige magazine “Natuurlijk
Bommelerwaard”.
Zie ook onze website

www.natuurwachtbommelerwaard.nl
of meldt u als lid aan bij acvanbalken@upcmail.nl

