Stand van zaken Waalbos
De tweede nieuwsbrief van 2018
Hierbij de tweede 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

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.

Broedende kievit op kale grond

Schotse hooglanders

Inmiddels zijn delen van het Waalbos verpacht. De inlaatvijvers
zijn verpacht aan iemand met Schotse Hooglanders. Die lopen
er inmiddels en hebben 2 kalfjes. Het gebied rondom de molen
is verpacht aan een bewoner die daar zijn paarden lopen. Een
klein stukje is verpacht aan een bewoner die daar 2 koeien
laat lopen. De rest van het gebied wordt verpacht aan een
pachter uit Pijnacker. De pachtvoorwaarden zijn erg streng
waardoor het financieel lastig is voor mensen uit de buurt.
Staatsbosbeheer wil de gronden verarmen (minder voedselrijk
maken) zodat er een interessanter en bloemrijkere vegetatie
ontstaat. Daarom mag er slechts een beperkt aantal grootvee
eenheden gedurende korte tijd van het jaar op de percelen. De
pachters hebben daarnaast de plicht om eind juni te maaien en
het maaisel af te voeren en in het najaar nogmaals te maaien
en af te voeren. Ook moeten zij distels verwijderen voor de
omringende landbouwgebieden.
Projectbureau Drechtsteden heeft nog een extra waterberging
laten graven nabij het parkeerterrein. De uitkomende grond is
op één van de heuvels opgebracht. Mooie kale grond. Minimaal
4 kievitsparen hadden daar een goede nestgelegenheid
gevonden en zaten er al weken te broeden. Ze zouden bijna
uitkomen. Helaas besloot de aannemer, tegen de uitdrukkelijke
opdracht van Staatsbosbeheer in, om het betreffende stuk te
gaan egaliseren en inzaaien met een grassen. Hierbij zijn alle
kievitsnesten verloren gegaan. Gelukkig vond Staatsbosbeheer
dit ook niet kunnen. Gelukkig zijn 3 van de 4 kieviten op
hetzelfde stuk opnieuw begonnen met broeden. Het duurt nog
even voor ze nu weer uit zijn.
De watergangen zijn gebaggerd. Staatsbosbeheer wil deze
gronden in laten zaaien terwijl ze nu al grotendeels begroeid
zijn en er van alles aan broedende vogels en jonge vogels en
hazen aanwezig is. Wij hebben geadviseerd dit uit te stellen tot
na het broedseizoen of af te lasten. Het is immers grotendeels
alweer begroeid.
Ook de sporen die gereden zijn bij het plaatsen van de hekken
moeten geëgaliseerd en ingezaaid worden. Dit willen ze na 15
juni laten doen. We hebben geadviseerd ook dit uit te stellen
tot na het broedseizoen. Verder worden binnenkort de paden
weer gemaaid.
Met de vrijwilligers hebben we gemaaid rondom vrijwel alle
bankjes en deze bankjes ook schoon gemaakt.
Door de jeugd zijn de hooibergen tussen de wilgen in brand
gestoken. De brandweer is langs geweest om de boel te
blussen.

Blauwborst

Kneu

Gele kwikstaart

Slobeend

Sprinkhaanzanger

Tureluur

Natuurwandelingen
De vroege vogelexcursie op zondag 4 maart is
afgelast vanwege het slechte weer. Er waren ook
geen aanmeldingen. De avondexcursie op 10 april had
4 deelnemers. Ondanks het vrij snel invallen van de
duisternis werden diverse vogels gezien: vele kieviten,
kleine plevier, slobeenden, krakeenden en wintertalingen
en als klapstuk 4 zomertalingen. Ook hebben we met de
dames uit Rotterdam de skyline van hun stad in de verte
bekeken. Men was uitermate enthousiast en komt zeker
nog eens terug.
De vroege vogelexcursie op 28 april van Natuurvereniging
IJsselmonde had 17 deelnemers en uitstekend weer. Er
werden veel vogels gezien en gehoord: kneu, groenling,
blauwborst, putter, zwartkop, grasmus, kievit, oeverloper,
kleine plevier, tapuiten, gele kwikstaarten en regenwulpen.
Als weidevogels: kieviten, tureluurs, scholekster en
slobeend en verschillende veldleeuweriken die hoog in de
lucht hun kenmerkende zang lieten horen.
De avondexcursie van 8 mei trok maar liefst 38 bezoekers.
Gelukkig konden we de groep in tweeën splitsen. Met
de ene groep zijn we helemaal naar achteren gewandeld
terwijl de andere groep een wandeling rond de plassen
maakte. Aan het eind van de wandeling waren een aantal
mensen helaas al afgehaakt, maar hebben we nog wel de
veenmol en de sprinkhaanzanger gehoord. Ook tijdens
deze excursie hebben we weer veel gezien: onder andere
jonge tureluurs en jonge kieviten. De vlinderexcursie van
13 mei is afgelast vanwege verwacht slecht weer. Dit viel
uiteindelijk erg mee maar voor vlinders was het weer niet
goed genoeg. Teveel bewolking en teveel wind.

Bezoekerscentrum
Waalbos
De schorsing die door 2 omwonenden is aangevraagd tegen het
bezoekerscentrum is afgewezen. We kunnen dus verder met
de bouwaanvraag. De provincie is inmiddels akkoord met de
overeenkomst voor de toegezegde gelden (€ 350.000,-) van
de landinrichtingscommissie. De overeenkomst is echter nog
niet getekend. Wel is de bij de landschapstafel aangevraagde
subsidie toegekend en inmiddels uitgekeerd. De indeling van
het gebouw is aangepast aan de wensen van de 3 organisaties.
Er komt één gezamenlijke ruimte voor de terreinapparatuur
(zie onder), die ook deels gezamenlijk gebruikt gaan worden.
De 3 organisaties hebben akkoord gegeven op het ontwerp
wat er ligt. Momenteel wordt het installatieontwerp verder
uitgewerkt. We verwachten nog voor de zomervakantie de
bouwvergunning aan te kunnen vragen. Beoogd is in zee te
gaan met de aannemerscombinatie die in bouwteam verband
ook het ontwerp en de constructieberekeningen en benodigde
onderzoeken heeft uitgevoerd, als zij een redelijke kostprijs
neerleggen. Er zal dan een bouwcontract met die partijen
worden opgesteld.

Natuurwerkdag 17
februari, 10 en 24
maart, 7 april en 12 mei

Maaien rondom de bankjes

Opgevuld insectenhotel

De afgelopen periode hebben we 4 maal in de natuur gewerkt.
In februari hebben we een uitstapje gemaakt naar de Donckse
velden, waar we in samenwerking met het Arboretum
Trompenburg de elzen rondom de bijzondere boomsoorten
hebben gesnoeid. Dit om de bijzondere bomen ruimte te
geven. Als dank mogen we in het najaar met de vrijwilligers
naar het Arboretum komen voor een rondleiding. Dit wordt
22 september. 10 maart hebben we de wilgenhut en de
wilgentunnel gerepareerd en de rillen bij het parkeerterrein
hersteld. Ook hebben we aan het begin van het gebied nog
wat wilgenopschot verwijderd. Met de Rotary hebben we op
24 maart 27 bomen geplant en 2 bankjes geplaatst. Het ging
om 24 laagstam fruitbomen (verschillende appels, peren en
kersen), een notenboom, een tamme kastanje en een gingko.
Deze laatste boom is door de familie van Bas Huizer gekocht en
geplaatst ter zijner nagedachtenis. Eén van de bankjes is erbij
geplaatst. De fruitbomen vormen met elkaar een plukfruittuin
waar iedereen straks fruit kan plukken. Deze nomen konden
we aanschaffen met subsidie van het Oranjefonds (NL Doet).
De bomen zijn goed aangeslagen en hebben al gebloeid. 7 april
hebben we wederom een uitstap gemaakt naar een ander
gebied. In het Donckse griend staan heel veel zomerklokjes.
Om het groeimilieu voor deze planten goed te houden is een
goede waterhuishouding en voldoende eb en vloed belangrijk.
Daarom wordt er een nieuwe watergang gegraven om de
waterhuishouding te herstellen. De plek van de watergang
is vorig jaar door de natuurvereniging in samenwerking met
Catherina van Huis ten Donck gekozen op de plek waar de
minste zomerklokjes groeien. De zomerklokjes die toch nog
op het tracé groeiden zijn 7 april met vereende krachten
verplaatst. Ook Catherina stak een handje uit. Uiteindelijk is
dit werk in één zaterdag geklaard nog voor het vloed werd.
Op 12 mei hebben we met de vrijwilligers distels getrokken
en gemaaid rond de bankjes en in de wilgenhut. De
boomstammetjes met gaten voor de bijen waren grotendeels
uit het insectenhotel gehaald. Met een aantal vrijwilligers
hebben we het insectenhotel opnieuw gevuld met materialen
waarin insecten en bijen een schuilplek kunnen vinden. De
boomstammetjes die er nog lagen zitten al vol met bijtjes.

Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft een gesprek gehad over de wijze waarop de
toekomstige samenwerking plaats gaat vinden. Afgesproken
is de komende periode maandelijks met Staatsbosbeheer om
de tafel te gaan zitten. Ook heeft interne kascontrole plaats
gevonden en zijn alle donateurs aangeschreven om weer een
donatie te geven. Een bestuurslid heeft de bijeenkomst ter
voorbereiding van de Rijsoorddag bijgewoond. Men wil dit
komend jaar mogelijk in het Waalbos gaan organiseren. Ook
zijn een paar bestuursleden nog steeds bezig het kabouterpad
te realiseren.

Komende activiteiten
Zaterdag
26 mei

Excursie naar Tiengemeten. Meer
informatie en aanmelden op
www.onswaalbos.nl

Dinsdag
5 juni

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek
19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de
Waalweg.*

Vrijdag
8 juni

Nachtvlinders inventariseren in het
Waalbos: 22.00 uur in het Waalbos.*

Donderdag
21 juni

Midzomeravondwandeling; start 20.30
uur op parkeerterrein Waalweg; einde rond
23.00 uur met een drankje, Kosten gratis
voor donateurs en €3,- voor anderen.*

Zaterdag
23 juni

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00
uur parkeerterrein Waalweg.*

Zondag
24 juni

Vlinder- en libellenexcursie in het
Waalbos; vertrek 10.00 uur vanaf het
parkeerterrein aan de Waalweg.*

Zaterdag
7 juli

Workshop Koken met Kruiden; Meer
informatie en aanmelden op
www.onswaalbos.nl

Dinsdag
10 juli

Avondwandeling door het Waalbos;
vertrek 19.00 uur vanaf het parkeerterrein
aan de Waalweg.*

Zaterdag
21 juli

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00
uur parkeerterrein Waalweg.*

Zondag
22 juli

Plantenexcursie in het Waalbos; vertrek
10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de
Waalweg.*

Dinsdag
28 augustus

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek
19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de
Waalweg.*

Vrijdag
7 september

Onder voorbehoud: Nachtvlinders
inventariseren in het Waalbos: 20.30 uur in
het Waalbos.*

Dinsdag
18 september

Avondwandeling door het Waalbos; vertrek
19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de
Waalweg.*

Zaterdag
22 september

Burendag: natuurwerkdag in het Waalbos
9.00-13.00 uur parkeerterrein Waalweg.*

Donderdag
4 oktober

Buurtdag met de ambtenaren van
Ridderkerk.*

Zondag
7 oktober

Vogeltrekexcursie vertrek 10.00 uur vanaf
het parkeerterrein aan de Waalweg.*

Zondag
28 oktober

Stiltewandeling door het Waalbos; vertrek
10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de
Waalweg.*

Zaterdag
3 november

Landelijke natuurwerkdag in het Waalbos
9.00-13.00 uur parkeerterrein Waalweg.*

Zaterdag
24 november

Natuurwerkdag in het Waalbos 9.00-13.00
uur parkeerterrein Waalweg.*

Zondag
25 november

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.*

Zaterdag
15 december

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.*

Zaterdag
22 december

Midwinterwandeling met
midwinterhoorns; vertrek 10.00 uur vanaf
het parkeerterrein aan de Waalweg; Gratis
voor vrijwilligers; €2,50 voor donateurs en
€5,- voor anderen.*

Dinsdag
1 januari 2019

Eindejaarsplantenjacht in het Waalbos:
vertrek 14.00-16.00 uur vanaf het
parkeerterrein aan de Waalweg.*

*Aanmelden voor deze activiteiten kan op www.onswaalbos.nl,
via info@onswaalbos.nl of telefonisch bij Christa
0180-428262.

