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Twee keer per jaar ontvangen de bewoners in de 
Spellewaard, die rondom de Kloosterwiel wonen, 
een nieuwsbrief over het wel en wee van dit prachti-
ge natuurgebied. In november start het knotwilgen-
seizoen weer. Vrijwilligers van de Natuurwacht gaan 
op zaterdag 3 november de knotwilgen snoeien die 
oostelijk van de Kloosterwiel liggen nabij de volks-
tuinen. Drie weken later op zaterdag 24 november 
gaan we het griend aan de westzijde van de kloos-
terwiel snoeien. Ook de wilgen die daar langs de 
stoep staan zullen gesnoeid worden. Vervolgens is 
er nog een knotactie op zaterdag 5 januari. U bent 
van harte welkom om mee te werken. Het betreft 
niet alleen zagen, maar ook het sjouwen van takken 
en het wegkruien van houtsnippers op de wandelpa-
den. We werken van 10.00 uur tot 15.00 uur

Bruggetjes worden vervangen

In de Kloosterwiel liggen meerdere bruggetjes. De 
knuppelbruggetjes in het gebied zijn destijds ge-
maakt van het essenhout uit het bos. Vorig jaar zijn 
twee bruggetjes vernieuwd en zijn er stevige palen 
gebruikt. Helaas hebben vandalen één bruggetje 
half gesloopt. Dat bruggetje wordt begin oktober 
door ons hersteld. Een ander knuppelbruggetjes dat 
over de overloopsloot loopt van de Kloosterwiel is 
slecht en zal ook worden vervangen. Het zijn maar 
liefst 100 palen die daarvoor nodig zijn. Er zal ook 
kippengaas over het bruggetje gespannen worden, 
zodat het minder glad zal zijn. Hopelijk kan het dan 
weer een fiks aantal jaren mee.

Zorg voor nieuwe aanplant

Enkele jaren geleden zijn er vele struiken en bomen 

geplant. Ondanks de droogte van het afgelopen jaar 
heeft die nieuwe aanplant het goed gedaan. Vorig 
jaar hebben vrijwilligers veel opschot van wilgen en 
populieren tussen de nieuwe aanplant verwijderd. 
Wanneer dat niet gebeurt dan krijgen de wilgen 
de overhand. Beleid is vooral de wilgen alle ruimte 
te geven langs de oever van de Kloosterwiel en in 
de grienden. In het bos gaat het vooral om andere 
boomsoorten zoals eik en els. Komend seizoen zal 
ongewenst opschot van wilgen en populieren we-
derom verwijderd worden, zodat we een gevarieerd 
loofbos met een rijke onderbegroeiing krijgen van 
onder andere vlier, meidoorn, hazelaar, vuilboom, 
Gelderse roos, Spaanse aak en een enkele vlinder-
struik.

Nieuwe infoborden

Het infobord bij de entree van de Kloosterwiel is 
nog nauwelijks leesbaar. Dat geldt ook voor het 
grote bruine bord aan de Waaldijk. Alle reden dus 
om er een nieuw bord neer te zetten. Een van onze 
vrijwilligers, Harry Kolman, is al druk aan het tim-
meren en ook aan de vormgeving van het infobord 
wordt door hem hard gewerkt. Er komen twee nieu-
we infoborden en de planning is dat deze in novem-
ber 2018 geplaatst gaan worden. Op het infobord 
komt ook een plek waarop we dit soort nieuwsbrie-
ven kunnen plaatsen. Dankzij een financiële bijdra-
ge van de gemeente Zaltbommel is dit mogelijk.

Tijd voor paddenstoelen

Het oude bos aan de noordwestzijde van de Kloos-
terwiel is rijk aan bijzondere paddenstoelen. Dat 
komt vooral omdat er veel oude stronken staan van 
de essen die destijds zijn omgehakt, maar ook om-

Rood weeskind



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 el-
kaar 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

dat we veel hout laten liggen. Ook zie je specifieke 
paddenstoelen die graag op houtsnippers groeien. 
Enkele  bijzondere soorten zijn: Krulhaarkelkzwam, 
oranje bekerzwam, zalmzwam en de peksteel. 
Geniet ervan, maar laat de paddenstoelen vooral 
staan, want ze staan er niet in grote aantallen.

Bijzondere vogels

Let vooral dit najaar op de goudvink. Vorig jaar 
hielden zich vijf goudvinken op in en rond de 
Kloosterwiel. Je zag ze vooral aan de oostzijde aan 
de rand met het park. De mannetjes zijn schitte-
rend met een prachtige rozerode borst. Het geluid 
wat ze maken is erg hoog en hoor je alleen als je 
er echt oplet. De sperwer heeft dit jaar helaas niet 
gebroed. Vorig jaar was zijn boom waarin zijn horst 
zat omgewaaid. Maar misschien heeft hij toch er-
gens in de buurt gebroed, want hij wordt regelmatig 
gesignaleerd. De steenuil was wel een succes. Hij 
heeft drie jongen groot gebracht in de speciale door 
ons opgehangen nestkast.

Nachtvlinders Kloosterwiel

Op vrijdagavond 31 augustus werd de nachtvlin-
dernacht gehouden in de Kloosterwiel. Met stroop 
en felle lampen werden de nachtvlinders verleid om 
zich op bomen en lakens zich te laten bewonderen. 
Er werden 31 soorten geteld. Tijdens de vlinder-
nacht van 2017 werden 33 soorten waargenomen. 
Wanneer we de lijsten vergelijken dan gaat het in 

totaal om 51 soorten nachtvlinders. Daarmee mo-
gen we constateren dat de Kloosterwiel  bijzonder 
rijk is aan nachtvlinders.

Soort Wetenschappelijke naam
Huismoeder Noctua pronuba
Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata
Open-breedbandhuismoeder Noctua janthe
Koperuil Diachrysia chrysitis
Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua
Piramidevlinder Amphipyra pyramidea
Zuringuil Acronicta rumicis
Essengouduil Atethmia centrago
Witte-l-uil Mythimna l-album
Vierkantvlekuil Xestia xanthographa
Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum
Haarbos Ochropleura plecta
Kleine groenuil Earias clorana
Bruine snuituil Hypena proboscidalis
Stro-uiltje Rivula sericealis
Kleine beer Phragmatobia fuliginosa
Kameeltje Notodonta ziczac
Witte grijsbandspanner Cabera pusaria
Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria
Gerande spanner Lomaspilis marginata
Zwartkamdwergspanner Gymnoscelis rufifasciata
Oranje wortelboorder Triodia sylvina
Groente-uil Lacanobia oleracea
Vierbandspanner Xanthorhoe ferrugata
Grote worteluil Agrotis ipsilon
Gewone velduil Agrotis segetum
Lieveling Timandra comae
Kooluil Mamestra brassicae
Agaatvlinder Phlogophora meticulosa
Buxusmot Cydalima perspectalis

Krulhaarkelkzwam

goudvink


