
De eerste nieuwsbrief van 2018

Hierbij de eerste nieuwsbrief in 2018 van Stichting 

Natuurbeheer Waalbos. Met deze nieuwsbrief houden wij u 

op de hoogte van onze activiteiten. De nieuwsbrief zal dit jaar 

verschijnen rond 15 februari, 15 mei, 15 augustus, 15 november. 

Vragen of interessante berichten kunt u sturen naar: 

infowaalbos@hotmail.com

Stand van zaken Waalbos

Staatsbosbeheer is nu officieel beheerder van het 

Waalbos. Momenteel worden er hekken geplaatst rondom 

de beplantingsvakken. De weiden daarom heen zullen 

verpacht worden. De eerste jaren zal er slechts weinig 

vee op mogen lopen en zal er 2 tot 3x per jaar gemaaid 

moeten worden door de pachters waarbij het maaisel 

afgevoerd moet worden. Rondom de inlaatvijvers wil 

Staatsbosbeheer Schotse Hooglanders laten lopen. Die 

houden de distels goed onder controle. Ook zal er voor en 

na het broedseizoen gemaaid worden om disteloverlast 

voor de omliggende tuinderijen te voorkomen. 

Jammer is dat de weiden in fase in nog steeds op de kaart 

staan om geklepeld te worden. Daarover gaan wij nog in 

gesprek met Staatsbosbeheer.

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
De opmerkingen van partijen op het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt. Ook zijn er door ons diverse gesprekken 

gevoerd met de bezwaarmakers en is toegezegd het parkeren in de gaten te houden. Ook is door ons aangegeven dat 

er geen feesten en partijen in het bezoekerscentrum gaan plaats vinden. Dit is zelfs opgenomen in de overeenkomst 

die wij afsluiten met de Landinrichtingscommissie (de geldschieter). Helaas hebben de 3 partijen bij de Raad van State 

beroep aangetekend en schorsing aangevraagd. Dit betekent dat we pas een bouwvergunning kunnen aanvragen als 

de schorsing wordt afgewezen. 

In december 2017 heeft de Landinrichtingscommissie aan de Stichting Bezoekerscentrum Waalbos (SBW) € 

350.000,- in het vooruitzicht gesteld voor realisatie van het bezoekerscentrum. Dit geld zal na het tekenen van een 

overeenkomst aan SBW ter beschikking worden gesteld. De overeenkomst moet echter nog wel door de provincie 

worden ondertekend. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Ook is er positief gereageerd op een subsidieaanvraag 

bij de landschapstafel.

Het ontwerp is nog verder uitgewerkt. Het installatieontwerp 

(energie verwarming, nul op de meter, afvalwaterzuivering) Moet 

nog wel verder worden uitgewerkt. Voorlopig moeten we wachten 

op de schorsingszitting alvorens de bouwvergunning aangevraagd 

kan worden. Dat geeft ons echter de tijd om het ontwerp en het 

installatieconcept verder uit te werken. 

  



Natuurwerkdag 16 
december, 13 januari en 
3 februari
De afgelopen periode hebben we 3 maal in de natuur gewerkt. 

In december hebben we een frame voor een kerststal gemaakt. 

Het is helaas niet gelukt om er ook kerstfiguren in te zetten. 

Er is hard gewerkt. In januari moesten we de hut helaas weer 

afbreken.

Ook heel jammer dat ons insectenhotel op oudejaarsdag in 

brand is gestoken met vuurwerk. 13 januari hebben we het 

insectenhotel opgeruimd net als al het vuurwerkafval wat door 

de jongeren uit de wijk achter gelaten is. Met vereende krachten 

is een klein insectenhotel teruggebouwd van wilgentakken. 

Ook zijn boombanden verwijderd en is een uittreevoorziening 

gemaakt voor kikkers die in de wildroosters vallen.

Op 3 februari hebben we het laatste wilgenopschot verwijderd, 

nog een uittreevoorziening voor kikkers gemaakt in een 

ander wildrooster en de ijsvogelwand verder opgehoogd en 

afgeschermd. De ijsvogelwand is nu klaar voor gebruik. Nu 

maar hopen dat ie het mooi genoeg vind om er ook in te gaan 

broeden.

Nieuw insectenhotel

Uittreevoorziening kikkers

IJsvogelwand

Uitgebrand insectenhotel

Wilgenopschot verwijderen



Winterwandeling met 
midwinterhoornblazers
Zaterdag 23 december hebben we de Westlandse 

midwinterhoorblazers uitgenodigd om een deuntje te komen 

blazen in het Waalbos. Er hadden zich ca 42 personen aangemeld 

en er kwamen 50 personen. De groep is in 2 groepen gesplitst 

en we hebben een wandeling gemaakt van ongeveer anderhalf 

uur. De midwinterhoornblazers stonden verspreid in het bos. 

Helaas stond er veel wind waardoor het geluid niet heel ver 

doorklonk. Bij het kerststal hadden we de partytent neergezet. 

Hier stonden 4 vrijwilligers klaar met warme chocolademelk, 

glühwein en koeken. 

Met dank aan Eric, Niek, Dianne, Corina, Rijka, Leo, Gertjan 

en Christa. Zo zijn we geëindigd terwijl de blazers hun laatste 

deuntje deden. Daarna hebben ze ook een lekker glühweintje 

genomen. Al met al een zeer geslaagd evenementje. Voor 

herhaling vatbaar. Dat vinden de midwinterhoornblazers 

gelukkig ook. Voorlopig is het dit jaar gepland op zaterdag 22 

december.

Natuurwandelingen
Op 2 januari was er eindejaars plantenjacht. Dit wordt 

georganiseerd door Floron, de landelijke vereniging voor 

plantenliefhebbers en om in kaart te brengen welke planten 

nog bloeien in de winterperiode. Er werden 18 bloeiende 

planten gevonden in het Waalbos.

4 februari hebben we een wandeling gemaakt door het Waalbos. 

Er namen 4 personen deel aan de wandeling. Het was wel erg 

koud. We hebben een buizerd, torenvalk, grote zilverreiger, 

krakeenden, kuifeenden en een paar wintertalingen gezien. De 

bloeiende planten waren na de sneeuw geheel verdwenen. Wel 

bloeiden de hazelaars massaal.

Bestuursactiviteiten 
Het bestuur heeft het beleidsplan, de begroting en het Arboplan 

herzien. Met Staatsbosbeheer zijn we nog in gesprek over de 

wijze waarop de toekomstige samenwerking plaats gaat vinden. 

Er is meer tijd voor het bedenken van nieuwe activiteiten en 

het benaderen en inzetten van nieuwe vrijwilligers.

Midwinterhoornblazer

Warme chocolademelk, glühwein en koeken

Prachtige zonsondergang



  

Vlinder- en libellenexcursie in het 

Waalbos; vertrek 10.00 uur vanaf het 

parkeerterrein aan de Waalweg.*

Stiltewandeling door het Waalbos; vertrek 

10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Landelijke natuurwerkdag in het Waalbos 

9.00-13.00 uur parkeerterrein Waalweg.*

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg.*

Winterexcursie vertrek 10.00 uur vanaf het 

parkeerterrein aan de Waalweg; Met aan 

het eind soep met een broodje; Gratis voor 

vrijwilligers; €2,50 voor donateurs en €5,- 

voor anderen.*

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg

Workshop: Wilgenkrans en Wilgenster 

maken in het Waalbos

14.00-15.00 uur; Gratis voor vrijwilligers en 

voor donateurs en €3,- voor anderen.*

Midwinterwandeling met 

midwinterhoorns; vertrek 10.00 uur vanaf 

het parkeerterrein aan de Waalweg; Gratis 

voor vrijwilligers; €2,50 voor donateurs en 

€5,- voor anderen.*

Eindejaarsplantenjacht in het Waalbos: 

vertrek 14.00-16.00 uur vanaf het 

parkeerterrein aan de Waalweg.*

Workshop Koken met Kruiden; nadere 

informatie volgt.*

Avondwandeling door het Waalbos; 

vertrek 19.00 uur vanaf het parkeerterrein 

aan de Waalweg.*

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg.*

Plantenexcursie in het Waalbos; vertrek 

10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek 

19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Onder voorbehoud: Nachtvlinders 

inventariseren in het Waalbos: 20.30 uur in 

het Waalbos.*

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek 

19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Burendag: natuurwerkdag in het Waalbos 

9.00-13.00 uur parkeerterrein Waalweg.*

Vogeltrekexcursie vertrek 10.00 uur vanaf 

het parkeerterrein aan de Waalweg.*

Buurtdag met de ambtenaren van 

Ridderkerk.*

Zondag

24 juni

Zondag

28 oktober

Zaterdag

3 november

Zaterdag

24 november

Zondag

25 november

Zaterdag

15 december

Zaterdag

22 december

Dinsdag

1 januari 2019

Zaterdag

7 juli

Dinsdag

10 juli

Zaterdag

21 juli

Zondag

22 juli

Dinsdag

28 augustus

Vrijdag

7 september

Dinsdag

18 september

Zaterdag

22 september

Zondag

7 oktober

Donderdag

4 oktober

*Aanmelden voor deze activiteiten kan op www.onswaalbos.nl, 

via info@onswaalbos.nl of telefonisch bij Christa 

0180-428262.

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg.*

Zaterdag

23 juni

Vroege vogelexcursie door het Waalbos; 

vertrek 7.00 uur vanaf het parkeerterrein 

aan de Waalweg.*

NL Doetdag: natuurwerkdag in het 

Waalbos 9.00-13.00 uur parkeerterrein 

Waalweg.*

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek 

19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek 

19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Vlinderexcursie in het Waalbos; vertrek 

10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek 

19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de 

Waalweg.*

Nachtvlinders inventariseren in het 

Waalbos: 22.00 uur in het Waalbos.*

Midzomeravondwandeling; start 20.30 

uur op parkeerterrein Waalweg; einde rond 

23.00 uur met een drankje, Kosten gratis 

voor donateurs en €3,- voor anderen.*

Excursie naar Tiengemeten.*

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00 

uur parkeerterrein Waalweg; distels maaien 

en steken; maaien bij bankjes.*

Zondag

4 maart

Zaterdag

10 maart

Dinsdag

10 april

Dinsdag

8 mei

Zaterdag

12 mei

Zondag

13 mei

Dinsdag

5 juni

Vrijdag

8 juni

Donderdag

21 juni

Zaterdag

26 mei

Komende activiteiten


