
De tweede nieuwsbrief van 2017

Hierbij de tweede nieuwsbrief in 2017 van Stichting Natuurbeheer 

Waalbos. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze 

activiteiten. De nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen. Vragen 

of interessante berichten kunt u sturen naar: 

Info@onswaalbos.nl

Stand van zaken Waalbos
Het Waalbos is gereed. De paden zijn klaar, de borden 

geplaatst en de bomen zijn aangeplant. Er zijn toch 

best nog veel beplantingsvakken in het midden van 

het gebied. De toegang voor mensen met honden is 

beperkter geworden. Rondom de plassen mag nu niet 

meer met honden gelopen worden, ook niet aan de lijn. 

Dat is jammer maar wel begrijpelijk. In de plassen zullen 

veel vogels gaan fourageren (voedsel zoeken) en broeden. 

Sommige hondenbezitters laten hun honden dwars door 

het gebied lopen en dat verstoort veel natuur.  Het bos 

is inmiddels overgedragen aan Staatsbosbeheer plaats 

vinden. Op 12 mei is het Waalbos offi  cieel geopend door 

gedeputeerde Weber van Provincie Zuid-Holland.

Bezoekerscentrum Waalbos
We gaan gestaag verder aan de realisatie van ons bezoekerscentrum. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de rol van 

Staatsbosbeheer. Zij gaan in principe geen gebruik maken van het gebouw. De bouwcommissie, waarin bestuursleden 

van de deelnemende clubs zitten, hebben omliggende organisaties met eigen gebouwen bezocht om te kijken hoe 

zij dat doen. Zo zijn we langs geweest bij Rotta, Hoeksewaards Landschap, Weetpunt en Natuur- en Vogelwacht 

Alblasserwaard. Daar hebben we veel van geleerd en tips gekregen. We hebben daarmee een exploitatiebegroting 

opgesteld voor het gebouw, die haalbaar is. Ook wordt gekeken hoe de deelnemende clubs daarin samen gaan 

werken. De samenwerking met de Hogeschool Rotterdam is inmiddels beëindigd. Zij kwamen met een ontwerp voor 3 

gebouwen en dat achtten wij niet gewenst en niet haalbaar. Ook heeft Betonballon aangegeven dat hun innovatieve 

bouwmethode voor ons gebouw niet makkelijk toepasbaar is omdat we een beperkte bouwhoogte hebben. Er zijn 

gesprekken geweest met de TU Delft maar ook dit past niet in het tijdschema wat we hebben voor de realisatie 

van het bezoekerscentrum. Inmiddels worden we begeleid door projectmanager Geerke Versteeg, die kostenloos 

haar diensten beschikbaar stelt. De landinrichtingscommissie heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld 

waarvan we nu het ontwerp verder laten uitwerken, onderzoeken laten doen en een kostenraming laten opstellen.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Eind augustus weten we meer over de beschikbare gelden. Er is door 

de 3 samenwerkende clubs inmiddels een nieuwe stichting opgericht die het gebouw gaat realiseren en beheren. 

Vooralsnog denken we dat de bouw in 2018 kan starten.

Opening 
Waalbos op 
12 mei
Op 12 mei is het Waalbos geopend door gedeputeerde 

Han Weber. Door de molenstichting was er een 

springkussen geregeld in de vorm van een molen. 

Verder waren er een paar kraampjes met onder 

andere informatie over onze stichting en over 

het bezoekerscentrum. Diverse partijen hebben 

toespraken gehouden. Het was een mooie opening. 

Wel jammer dat er weinig kinderen waren. De scholen 

waren niet apart uitgenodigd.



Oprichting Stichting 
Bezoekerscentrum 
Waalbos op 19 juli
Op 19 juli is door IJsclub Rijsoord & Omstreken, de 

Molenstichting en Stichting Natuurbeheer Waalbos 

een nieuwe stichting opgericht voor het realiseren en 

beheren van het gebouw. De nieuwe stichting heet 

Stichting Natuurbeheer Waalbos. Ook deze stichting zal 

zo snel mogelijk de ANBI-status aanvragen.

Avondwandelingen 
Op 16 mei, 21 juni en 11 juli zijn er avondwandelingen 

georganiseerd. Op 16 mei hebben we met een klein 

groepje door het bos gewandeld. Op 21 juni was er 

weer een midzomeravondwandeling. Een vuurkorf was 

dit keer niet nodig want het was zonder vuurkorf al erg 

warm. Er waren weer veel enthousiaste deelnemers. 

Teruggekomen bij het parkeerterrein hebben we met een 

drankje het begin van de zomer gevierd. Aan het eind van 

de avond zijn we met een klein clubje nog gaan luisteren 

naar de jongen van de ransuil, de sprinkhaanzanger en de 

veenmol. Ook hebben we veel vleermuizen gezien. Deze 

soorten kwamen pas heel laat (rond halftwaalf) omdat 

het nog heel erg lang licht was. De wandeling op 11 juli is 

vanwege de regen niet doorgegaan.

Bestuursactiviteiten 
Het bestuur heeft inmiddels een beleidsplan, een 

vrijwilligersplan, een Arboplan en een begroting 

opgesteld. Met deze zaken heeft de stichting de ANBI-

status verkregen waardoor giften aftrekbaar zijn van de 

belasting. Er is inmiddels ook een nieuw bestuurslid: 

Corina Huyser wil aan de slag met kinderactiviteiten in 

het Waalbos. Daarnaast houdt Janis van der Linden voor 

ons de website bij en de publiciteit. 

Van NL Doet is subsidie gekregen voor de aanplant van 

extra fruitbomen. Deze hadden op 11 maart geplant 

moeten worden maar door omstandigheden konden de 

bomen niet op tijd bezorgd worden. Deze bomen worden 

nu in het najaar geplant.

Bijzondere soorten gezien 
in het Waalbos
De puttertjes zijn de hele winter aanwezig geweest en zat vooral 

in de elzen bij het parkeerterrein. Er zijn helaas geen ijsvogeltjes 

meer gezien. Misschien dat de ijsperiode toch te lang voor ze is 

geweest. We hebben wel steeds wakken voor ze gehakt in het ijs. 

In het voorjaar zijn er vele kieviten geland in het Waalbos. Naar 

schatting heeft zo’n 30 paar kieviten in het Waalbos gebroed. Ook 

scholeksters, tureluurs en kluten hebben in het Waalbos gebroed. 

Omdat de aannemer vanwege het natte weer in het voorjaar 

pas laat kon gaan planten en de kieviten toen al overal zaten te 

broeden, zijn er door ons 14 nesten gemarkeerd op plekken waar 

de aannemer aan de slag moest. De aannemer heeft hier keurig 

omheen gewerkt.

In maart zat er een wilde zwaan in het Waalbos. Best een beetje 

bijzonder. In de inlaatvijvers hebben veel vogels gebroed. Zo hebben 

er een paar kluten, kleine pleviertjes en kieviten gebroed. Klapstuk 

was een broedende steltkluut. Hier zijn heel veel vogelaars naar 

komen kijken. Uiteindelijk is er door alle 

verstoring (van bezoekers, mensen 

met loslopende honden, maaiers, 

rietplanters) van de 3 jongen van 

de steltkluut maar 1 overgebleven. 

Er hebben zelfs 3 nesten (kievit, 

kluut, kleine plevier) pal langs het 

wandelpad gelegen (zo’n 30 cm 

ernaast). Op diverse plekken zaten ook 

de jongen vlak langs de wandelpaden.

In het gebied zitten vele putters, grasmussen, rietgorzen en 

kneutjes. Ook de blauwborsten hebben er weer gebroed met 4-5 

paartjes, en de roodborsttapuit met 1 broedpaar. Momenteel 

zitten er 4-5 sprinkhaanzangers. In de avond vliegt er een ransuil 

rond. De jongen hoor je roepen om eten en zitten ergens langs de 

Langeweg. Ook de bruine kiekendief doet regelmatig een rondje 

over het bos en de weiden.

De vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsselmonde is dit 

voorjaar elke week langs geweest om de broedvogels in het Waalbos 

in kaart te brengen. De plantenwerkgroep van Natuurvereniging 

IJsselmonde heeft de planten geïnventariseerd. In september zal 

er een nachtvlinderinventarisatie plaats vinden.

Op de site http://ijsselmonde.waarneming.nl/ worden alle 

waarnemingen in het Waalbos gemeld.



Natuurwerkdagen
Op 4 februari zijn we aan de slag gegaan met 11 vrijwilligers in 

de boomgaard aan de Langeweg. Er zijn weer vele braamstruiken 

verwijderd waaronder fruitbomen vandaan kwamen. Ook zijn met 

behulp van de opgedane kennis van de cursus fruitbomen snoeien, 

een groot deel van de fruitbomen gesnoeid. Het was bijzonder om 

de koppels bezig te zien met de keuze voor welke tak ze zouden 

snoeien. Een tweetal heeft verder de populieren opgekroond met 

de stokzagen. Op het parkeerterrein hebben we zwerfvuil geruimd, 

3 zakken vol. 

Op 11 maart hebben we met 15 mensen gewerkt in het Waalbos bij 

Rijsoord. De groep is opgesplitst in een viertal groepjes. 4 mensen 

zijn met de bosmaaier naar de boomgaard aan de Langeweg gegaan 

om daar de laatste braamstruiken te verwijderen. Een andere 

groep heeft de tamme kastanjes die voor Bas geplant waren deels 

herplant omdat ze te dicht op elkaar stonden. Ook zijn meteen de 

boombanden goed aangebracht.

Een ander groepje is aan de slag gegaan met snoeien van hout 

waarmee de houtril aan het begin van de parkeerplaats is verlengd. 

Dit was op verzoek van Staatsbosbeheer. De laatste groep 

is aan de slag gegaan met de Buger (maaimachine) die we van 

Staatsbosbeheer te leen hebben gekregen. Een heeft gemaaid en 

4 tot 8 personen hebben gehooid. Dat was best een zwaar werkje. 

Ook leerzaam. Verder wel belangrijk omdat er plannen zijn om de 

gemaaide veldjes als vlinderweitje in te gaan richten en dan moet 

er wel gemaaid en gehooid worden.

Op 25 maart zijn mensen van de Rotary gekomen om ons helpen 

met het beheer. Ze hebben geholpen met het snoeien van wilgen 

en het verfraaien van het vogelkijkscherm.

Ook op 24 juni en 22 juli hebben we gewerkt. We hebben langs 

een dwarssloot en rond de vijver weer alle opschot verwijderd en 

hebben we paden gemaaid naar de wilgenhut en de graspaden. 

Ook is de route voor het kabouterpad gemaaid.

Begin juni kwam van Staatsbosbeheer het verzoek binnen om 

distels rond de vogelvijvers te maaien. Er waren daar toen veel 

broedende en jonge vogels aanwezig en de voorkeur ging uit naar 

het met de hand maaien van de distels. We hebben rond de vijvers 

met 2-3 man 3 avonden distels gemaaid. We hebben afgesproken 

dat Staatsbosbeheer daar volgend jaar iets eerder mee komt en 

dat we deze werkzaamheden inplannen.

Jonge kievit 



Vleermuisexcursie 21.00 uur parkeerterrein bij Ross 

Lovell

Zaterdag 

26 augustus

Avondwandeling door Waalbos: 19.00 uur 

parkeerterrein bij Ross Lovell 
Dinsdag 12 

september

Workshop Koken met kruiden en vruchten ism Ross 

Lovell 10 -14.00 uur  Kosten €25,-. Maximaal 20 

deelnemers. 

Zaterdag 16 

september

Zaterdag 23 

september

Daadwerkelijk in de buurtdag van Ridderkerkse 

ambtenaren

Zaterdag 5 

oktober

Halloweentoch in het Waalbos, Start om 21.00 

uur vanaf het parkeerterrein bij Ross Lovell, nadere 

bijzonderheden volgen

Dinsdag 31 

oktober

Landelijke natuurwerkdag in het Waalbos Waalweg, 

9.00 uur parkeerterrein bij Ross Lovell 

Zaterdag 4 

november

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00 uur 

parkeerterrein Langeweg 

Winterexcursie met midwinterhoornblazers (onder 

voorbehoud)

Zaterdag 16 

december

Komende activiteiten

Burendag in het Waalbos, 9.00 uur parkeerterrein 

bij Ross Lovell 

Aanmelden voor onze activiteiten kan op www.onswaalbos.nl, via 

info@onswaalbos.nl of telefonisch bij Christa 0180-428262.

Zaterdag 23 

december

Excursie naar de 
Slikken van Flakkee
Excursie Stichting Natuurbeheer Waalbos naar de 

Slikken van Flakkee in Melissant. Niet het einde van 

de wereld maar van de Slikken.

We zijn vertrokken met 29 personen jong en oud 

uit Rijsoord en omgeving. Na een klein uurtje rijden 

werden we opgewacht door de tractor chauffeur en de 

boswachter van Staatsbosbeheer om ons rond te leiden 

door het natuurgebied. Heel apart zo dichtbij en zo 

afwisselend. We reden door een gedeelte waar fjorden 

paarden lopen afgewisseld met Heckrunderen die voor 

de begrazing zorgen. Door het grazen komt er weer plaats 

vrij voor vele soorten bloemen waaronder orchideeën. Op 

de vlaaien van de koeien komen vogels af. Het landschap 

is heel afwisselend: ruig, glad, bloemrijk en daar tussen 

door lopen of rennen reeën met hun kleintjes, ganzen, 

kieviten met hun kuikens. 

Kieviten komen het ei uit en gaan direct de omgeving 

verkennen en ze lopen heel snel. Wij zagen dit vanuit 

de huifkar. De boswachter werkt zelf in dit gebied en de 

paarden kennen haar. 2 keer per jaar worden de paarden 

bekapt door Pieter de hoefsmid uit Rijsoord. Er zijn dan 

ook mensen bij om de paarden na te kijken op ziektes. 

Er wordt ook DNA afgenomen door haar van de manen 

te knippen zodat kan worden vastgesteld wie de vader 

en moeder zijn van de veulens. Ieder paard en rund krijgt 

een chip in gebracht zodat ze het vee kunnen herkennen. 

Bij het water, zout net strand, gingen we allemaal even uit 

de tractor. Maar niet pootje baden. Voor het drinkwater 

van het vee zijn speciale bassins met hemelwater. Daar 

drinken ze of nemen een bad.

Wij kregen ook wat te drinken en te eten, leek wel een 

strand party. Een mevrouw uit de groep zong spontaan 

een liedje van Jos Brink voor ons. Bij het water groeit de 

zeekraal wat we ook hebben geproefd, is heerlijk bij een 

vismaaltijd. Het was een leerzame middag en iedereen 

had het naar zijn zin. Na afloop zijn we met 21 personen 

gaan eten bij het Wapen van Stellendam, bedankt voor 

de organisatie.

Wanny Brand


