
De derde nieuwsbrief van 2017

Hierbij de derde 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

Staatsbosbeheer is nu bijna officieel beheerder van het 

Waalbos. De laatste punten worden door de aannemer 

hersteld. Zo zijn de afgelopen periode veel kleine wilgen 

verwijderd uit de oevers van de plassen en is er nieuw riet 

aangeplant. Hiervoor zijn vakken met linten gemaakt om 

te voorkomen dat de ganzen het jonge riet opeten.

Helaas zijn er langs de hoofdwatergang, die midden door 

het bos loopt veel grotere wilgen weg gehaald. Dit was 

volgens Staatsbosbeheer nodig omdat het waterschap de 

watergang moet baggeren en eist dat de schouwpaden 

vrij van bomen zijn. In deze wilgen was echter wel een 

roestplek van een ransuil. Deze is nu verloren gegaan. 

Een roestplek is een plek waar een uil overdag zich 

schuil houdt tot hij ’s avonds weer op jacht gaat. Hij 

heeft hiervoor een vaste plek. In de zomeravonden 

hebben wij de uil daar diverse malen gezien en tijdens 

het verwijderen van de wilgen vlogen er 2 uilen weg. 

Dat is bijzonder want uilen vliegen alleen ’s nachts, de 

velduil uitgezonderd. Staatsbosbeheer had ons helaas 

niet geïnformeerd over het verwijderen van de wilgen. 

Dit is inmiddels besproken met Staatsbosbeheer. In de 

toekomst moet de samenwerking beter gaan lopen.

Donateur worden?
Voor €10,- per jaar kunt u donateur worden van Stichting 

Natuurbeheer Waalbos. Als donateur ontvangt u regelmatig 

een email nieuwsbrief en krijgt u korting op de activiteiten die 

door de Stichting georganiseerd worden. 

Kijk op www.onswaalbos.nl voor meer info.

Bezoekerscentrum Waalbos
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en helaas zijn er 3 partijen die een zienswijze hebben 

ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. Het gebouw komt dicht 

bij de Waalweg en dichterbij de molen. De fietsenrekken komen tussen het gebouw en de molen. Inmiddels heeft de 

gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd en ligt het weet ter inzage. Met de bezwaarmakers zijn gesprekken 

gevoerd. We hebben aangeboden om schriftelijk afspraken te maken om tegemoet te komen aan de geuite bezwaren: 

concurrentie met Ross Lovell, verwachte parkeeroverlast, etc. 

Het ontwerp is inmiddels ook verder uitgewerkt en er zijn constructieberekeningen gedaan. Het sonderingsonderzoek 

is inmiddels gedaan en binnenkort komt het uitvoeringsontwerp 

gereed. Begin december komt er ook meer duidelijkheid over de 

beschikbare financiën vanuit de Landinrichtingscommissie. Er zijn 

diverse gesprekken geweest met andere subsidieverstrekkers en die 

zijn positief. Er zijn ook al enkele subsidieaanvragen aangevraagd.

Planning is om in januari een bouwvergunning aan te vragen en in mei 

te starten met de bouw. Als er bezwaren worden aangetekend tegen 

het bestemmingsplan dan zal de planning veranderen. Dat is jammer 

maar het is niet anders.



Burendag in het 
Waalbos
Op 23 september was het burendag van het Oranjefonds. Met 

de verkregen subsidie zijn er materialen gekocht voor het maken 

van een insectenhotel en het afmaken van de ijsvogelwand. 

Het was nog een hele toer om het insectenhotel neer te 

zetten maar het vullen was pas echt veel werk. 3 gekapte 

wilgen bedekten slechts de bodem. Vele holle stengels van 

riet en wilgenroosje werden verzameld en in het hotel gelegd. 

Een druppel op een gloeiende plaat. Bij de ijsvogelwand is een 

houten voorwand met gaten erin neergezet omdat de grond 

steeds uitspoelde. Dat was sneller voor elkaar.

Zag er allemaal weg erg leuk uit. Veel eer van het werk.

Vullen van het insectenhotel

IJsvogelwand

Insectenhotel op burendag

Bestuursactiviteiten 
Het bestuur is in wat rustiger vaarwater terecht gekomen nu 

veel van de plannen (beleidsplan, vrijwilligersplan, Arboplan, 

begroting) opgesteld zijn. Wel zullen de plannen jaarlijks 

herzien worden. Er zijn nieuwe subsidies binnen gehaald voor 

het organiseren van de natuurwerkdagen en het maken van 

een insectenhotel en een ijsvogelwand. Ook is er subsidie 

gekregen voor de aanschaf van een Bucher maaimachine en 

een kettingzaag. Met Staatsbosbeheer is een gesprek geweest 

over de wijze waarop de toekomstige samenwerking gaat plaats 

vinden, wat wij daarin kunnen doen en wat dit kan opleveren. 

Ook ideeën die wij hebben voor het bos kunnen daarin een 

plek krijgen. Er zijn ook vrijwilligers die doordeweeks aan de 

slag willen. Daarvoor 

hebben we nu nog 

geen coördinator. 

Belangstellenden kunnen 

zich melden. Er is ook 

een gesprek geweest 

over de inzet van mensen 

met een afstand tot 

de arbeidsmarkt en 

dat was een positief 

gesprek. Er liggen diverse 

mogelijkheden en kansen.



Workshop koken met 
kruiden
Op zaterdag 16 september hebben we in samenwerking met 

Gerrit van den Berg van Ross Lovell opnieuw een workshop 

Koken met Kruiden georganiseerd. De belangstelling was 

overweldigend. Het maximum van 20 deelnemers was al snel 

overschreden en in overleg met Gerrit hebben we het maximum 

daarna opgerekt. Uiteindelijk waren er 33 deelnemers en 5 

begeleiders. De mensen zijn na ontvangst met een kopje koffie 

en het proeven van paardenbloemkoffie in 3 groepen het gebied 

in gegaan. Iedere groep had opdracht om verschillende eetbare 

kruiden te verzamelen en eetbare bloemen. Na een kleine 2 uur 

verzamelen en nog een kopje koffie, zijn we naar Ross Lovell 

gegaan. Daar werden we hartelijk ontvangen. De kok heeft 

gezorgd dat de verzamelde kruiden gewassen werden. Daarna 

kon men zelf aan de slag met het maken van een pesto en een 

kruidenboter die vervolgens met een broodje lekker opgegeten 

werd. Gerrit heeft vervolgens Watermeloen met geitenkaas en 

bloemen en een shotje gemaakt met bramenijs en munt. Zag 

er schitterend uit en was ook nog lekker. Belangrijker was dat 

iedereen heeft genoten.

Daadwerkelijk in de 
buurtdag
Op 5 oktober gingen de ambtenaren van de gemeente Ridderkerk 

weer een dag de wijk in. Wij hebben daar het fruitbomen snoeien 

aan de Langeweg voor aangemeld. Een tiental ambtenaren had 

zich aangemeld. Een paar dagen tevoren zijn wel 2 vrijwilligers 

eerst de bramen gaan maaien met de bosmaaier anders 

hadden we niet eens bij de fruitbomen kunnen komen. Vanaf 

9.30 uur tot ca. 15.00 uur lekker gesnoeid. De bomen zijn 

aardig bijgewerkt. Meteen een zak vol stoofperen verzameld. 

Niemand wilde die uiteindelijk meenemen. Nou daar hebben 

wij lekker van gegeten.

Stichting 
Bezoekerscentrum 
Waalbos
Deze stichting is 19 juli opgericht en snel van start gegaan. 

Inmiddels is de ANBI status verkregen en is er een bankrekening 

NL59 RABO 0321 5708 71 aangevraagd en verkregen. Er 

wordt actief gezocht naar extra bestuursleden. Ook is er een 

eenvoudige website: http://www.bezoekerscentrumwaalbos.

nl/.

Koken met kruiden, meloen met geitenkaas



Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg

Nieuwjaarswandeling in het Waalbos (met 

eindejaarsplantenjacht), van 14.00-16.00 

uur. Start parkeerterrein Ross Lovell. 

Winterwandeling onder begeleiding van 

midwinterhoornblazers (uit Hoek van 

Holland) 10.00-12.00 uur. We vertrekken 

om 10 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg. We eindigen om ca. 12.00 uur met 

een warme consumptie aan het eind. Kosten 

€3,- voor donateurs en  €5,- voor anderen.

16 december

23 december

1 januari

13 januari

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg

NL Doet in het Waalbos, nadere informatie 

volgt.

3 februari

10 maart

Komende activiteiten

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

via info@onswaalbos.nl of telefonisch bij Christa 

0180-428262.

Landelijke 
Natuurwerkdag 4 
november 2017
Vandaag gaan we in het Waalbos 

aan de slag met 24 vrijwilligers. 

Een gezellige grote groep met 

bekende en nieuwe deelnemers 

verzamelen zich om 09:00 uur. 

Na een korte uitleg over de 

werkzaamheden van die dag en de 

veiligheidsmaatregelen gaan we 

beginnen. Een deel van de groep 

gaat het nieuwe insectenhotel 

vullen met takjes, holle stengels, 

lisdodden en riet, ed. Ook zagen 

we boomstammen waarin gaten worden geboord.  

In de holle ruimtes van dit hotel kunnen allerlei insecten en 

vlinders overnachten.

De rest van de groep is bezig met 

het weg halen van wilgenopschot. 

De jonge aanwas van wilgen zorgt 

er voor dat de sloten en de plas 

niet meer bereikbaar zijn voor 

onderhoud. 

Een deel van alle gesnoeide 

takken gebruiken we om de 

wilgentunnel op te knappen.  

Van de grote takken maken we 

rillen bij de bramen en tussen de 

bomen, als schuilplaats voor kleine dieren en vogels. Vandaag 

houden we de jonge, smalle takken apart. Na de lunch gaan 

we namelijk hier nog mee aan de slag tijdens de Workshop 

Wilgenkrans maken. Totaal gaan 15 personen enthousiast aan 

het vlechten onder leiding van Netty, vrijwilliger van de Zuid-

Hollands Landschap en Natuurvereniging IJsselmonde.

Om half drie hebben we leuke, actieve dag afgesloten. Gelukkig 

begon het toen pas te regenen. Bedankt alle vrijwilligers 

voor het vele werk dat verricht is en natuurlijk ook voor de 

gezelligheid. Tot ziens!!!


