
Stand van zaken Waalbos
Afgelopen periode is door de droogte de waterstand van het 

Waalbos met ca. 30 cm verhoogd. Daarnaast zijn de jonge 

bomen beregend. Ook wij hebben de in maart geplante 

fruitbomen en ginkgo van Bas Huijzer regelmatig water 

gegeven. Zo te zien hebben alle fruitbomen het gered. Verder 

is veel moeite gedaan om de distels tijdig te maaien en wij 

hebben op diverse plaatsen distels getrokken. Ook hebben 

we in de beweidingsgebieden Jacobskruiskruid uitgetrokken. 

Jacobskruiskruid is giftig voor vee en wordt in gedroogde vorm 

door vee ook gegeten omdat het dan niet bitter meer smaakt. 

Verder maaien wij rondom de bankjes in fase 1 en gaan we 

rondom de paaltjes van de wandelroute ook maaien.

Komende periode gaat de aannemer van Staatsbosbeheer de 

oevers uitmaaien (klepelen) om wilgenopschot klein te houden. 

Wij houden de wilgenopschot in de omgeving van de wilgenhut 

bij. Ook gaat de aannemer aan de slag met egaliseren van de op 

de kant gestorte bagger en zal hij de gereden sporen egaliseren 

en opnieuw inzaaien. Op plaatsen waar veel distels staan zal 

ook geëgd worden en opnieuw worden ingezaaid.

We hebben nog discussie met Staatsbosbeheer over het 

vrijzetten van alle slootkanten van beplanting. Dit zou 

betekenen dat het ruige stuk bij de ingang van het Waalbos 

verstoord wordt. In dit ruige deel zitten diverse soorten die van 

belang zijn. Soorten als bunzing en hermelijn huizen hier en 

als er reeën zitten, zullen ze met name in dit, voor mensen en 

honden, onder doordringbare deel schuilen. Erg belangrijk dat 

dit behouden blijft, zeker nu de overige beplanting nog zo klein 

is. Het weghalen van allen bomen langs waterkanten betekent 

ook dat er geen plaatsen meer zijn voor de ijsvogel van waaruit 

hij het water in kan duiken.

Langs de vijver bij de wilgenhut mogen overigens de wilgen wel 

blijven staan maar zullen wel de grootste bomen eruit gedund 

worden door ons.

Het gestorte gras zal binnenkort weer afgevoerd worden.

  

De derde nieuwsbrief van 2018

Hierbij de derde nieuwsbrief in 2018 van Stichting

Natuurbeheer Waalbos. Met deze nieuwsbrief houden wij u 

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

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

Vragen of interessante berichten kunt u sturen naar:

info@onswaalbos.nl

In verband met de nieuwe privacy wetgeving hebben we een 

protocol opgesteld hoe  om te gaan met persoonsgegevens. Dit 

protocol is te vinden op onze website.

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.

Geplande 
werkzaamheden
Nestvlotjes sterntjes maken; wilgentunnel herstellen en 

uitbreiden. Kijkscherm bij inlaatvijvers; oeverzwaluwwal; 

wilgenhut in fase 2. 

Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat we de fruitbomen 

onderhouden (maaien en snoeien), distels en Jacobs kruiskruid 

uittrekken in beplantingsvakken, het opkronen van de 

populieren, het verwijderen van dubbele toppen in een aantal 

beplantingsvakken, het wilgenopschot langs plas verwijderen 

en dunnen van de dikkere bomen en het verwijderen van 

zwerfvuil. Op een aantal plekken is het wilgenopschot moeilijk 

te maaien omdat dat aan de zijde van de bewoners staat. Vraag 

aan SNW om dit met de vrijwilligers te snoeien. Inmiddels 

hebben we besloten een vrijwilligersovereenkomst met 

Staatsbosbeheer af te gaan sluiten. De coördinatoren worden 

dan Staatsbosbeheer vrijwilligers terwijl de overige vrijwilligers 

alleen deel uit maken van de groep. Voor de herkenbaarheid 

krijgen we hesjes met Staatsbosbeheer erop. Hier gaan we ons 

eigen logo ook opzetten.

Daarnaast onderhouden we de wilgenhut, het insectenhotel, 

het vogelkijkscherm en de ijsvogelwand, maaien we bij de 

bankjes in fase 1 en bij de paaltjes die de rondwandelingen 

aangeven.



Natuurwandelingen
Op 5 juni is er met 12 personen een avondwandeling gemaakt 

door het Waalbos. Op 21 juni was er weer de traditionele 

midzomeravondwandeling eindigend met een drankje om de 

komst van de zomer te voeren. Er waren maar 13 deelnemers 

omdat het niet goed aangekondigd stond in de kranten. Toch 

was het een fijne wandeling waar we weer veel gezien hebben. 

Bij terugkomst op het parkeerterrein stond de vuurkorf en het 

wijntje al klaar. Iedereen ging uitermate tevreden naar huis. 

Op zondag 24 juni was er een vlinder- en libellenexcursie 

waaraan 6 personen deelnamen. Diversen vlinders en libellen 

werden waargenomen, zoals het hooibeestje, de distelvlinder, 

de gewone oeverlibel maar ook de grote keizerlibel, platbuik en 

de vroege en bruine glazenmaker. Naar alle waarschijnlijkheid 

ook een vuurlibel gezien maar dat weten we niet zeker. Eén 

van de deelnemers was zo enthousiast over het Waalbos dat 

hij terugkomt om de vissen en 

libellenlarven te inventariseren. 

Dat vindt plaats in oktober. 

Zoals u mogelijk weet verblijven 

de larven van de libellen ca., 2 

jaar in het oppervlaktewater 

voordat ze uit het water kruipen 

en een volwassen libel worden. Dan leven ze nog maar kort 

(2-4 maanden) om nakomelingen voort te brengen.

Op 10 juli en 28 augustus waren er ook avondwandelingen 

die resp. 7 en 12 deelnemers hadden. Er is een aardige 

rondwandeling gemaakt en de nodige planten- en vogelsoorten 

werden waargenomen. De deelnemers waren wederom 

uitermate tevreden.

0p 22 juli was er plantenexcursie met 5 deelnemers. Er werden 

leuke planten gezien: zoals de grote kaardenbol, kroonkruid en 

verschillende teunisbloemen.

Bezoekerscentrum 
Waalbos
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief hebben een 

tweetal omwonenden beroep ingesteld tegen de 

bestemmingsplanwijziging voor het bezoekerscentrum. 

De schorsingszaak is geweest en dit is afgewezen. Er is 

door de Raad van State nog geen datum geprikt voor de 

bodemprocedure van het beroep van de omwonenden. Er is 

nog geen bouwvergunning aangevraagd omdat er geworsteld is 

met de benodigde 

installaties voor 

een zelfvoorzienend 

gebouw. Inmiddels 

is gebleken dat 

het op dit moment 

onhaalbaar is om 

een zelfvoorzienend 

gebouw te 

maken (i.v.m. 

het ontbreken van opslagmogelijkheden voor energie) en 

wordt er nu een energieneutraal gebouw nagestreefd. De 

aannemer is op dit moment bezig met het uitwerken van het 

uitvoeringsontwerp waarna de bouwvergunning aangevraagd 

kan worden. 

Ook is inmiddels de overeenkomst voor de toegezegde gelden 

(€ 350.000,-) van de landinrichtingscommissie getekend door 

de Stichting Bezoekerscentrum Waalbos. Volgend jaar januari/

februari zal de bouw waarschijnlijk starten.

Bestuursactiviteiten 
De afgelopen periode hebben we regelmatig overleg gehad met 

Staatsbosbeheer. De bestuursleden Eric van Wolde en Christa 

Groshart waren aftredend, hebben zich herkiesbaar gesteld en 

zijn herkozen. We zijn nog wel op zoek naar uitbreiding van het 

bestuur of mensen die willen helpen met hand en spandiensten 

en/of het organiseren van activiteiten.

Kabouterpad
Het Waalbos zal in de herfst verrijkt worden met een 

Kabouterpad. Voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar zal dit pad 

een avontuur zijn om samen met de kabouters en hun vriendjes 

op pad te gaan. Tijdens de wandeling over dit pad kunnen de 

kinderen opdrachten doen. Er is een leuk opdrachtenboekje 

gemaakt wat voor € 3,- te koop zal zijn. De verkoopadressen 

voor dit opdrachtenboekje zullen binnenkort bekend gemaakt 

worden op onze website. We hopen met vrijwilligers aan het 

werk gaan om het pad in november klaar te hebben. De datum 

voor de opening van het Kabouterpad zal zo spoedig mogelijk 

bekend worden.



Donateurshuifkartocht
Het was een zonovergoten dag, dus een mooie dag voor een 

excursie op dit eiland.   Na verzameling op het parkeerterrein 

bij Ross Lovell vertrokken wij met verschillende auto’s richting 

Nieuwendijk, vanwaar de pont vertrekt naar Tiengemeten. 

Het was al behoorlijk druk toen wij daar aankwamen maar na 

een korte wachttijd konden wij de pont op voor de overtocht 

naar het eiland.   

Aangekomen op het eiland werden wij opgewacht door onze 

gids de heer Piet Holster, die ons over het eiland zou rijden met 

een huifkar getrokken door twee Belgische trekpaarden. Het 

eiland bestaat uit drie gebieden; Weelde in het midden met 

ruig grasland en een open moeras, Wildernis in het westen met 

slikken en moerassen en Weemoed in het oosten met kleine 

akkers waar ouderwetse groenten groeien.   

Nadat wij hadden plaats genomen in de huifkar gingen wij 

op pad voor het eerste gedeelte van de tocht over het eiland, 

deze voer vanaf het bezoekerscentrum door het gebied Weelde 

richting het gebied Wildernis. Piet vertelde veel over de historie 

van het eiland en hoe de mensen daar leefden. 

Waar nu runderen grazen en bevers zwemmen lagen in het 

verleden aardappelakkers. Rond 13:00 uur was het tijd voor 

een picknick, de kleden werden neergelegd en een ieder kon 

zich tegoed doen aan een uitstekend verzorgde lunch.   

Voor het tweede gedeelte van de tocht werden de paarden 

vervangen door een tractor. De tocht werd voortgezet richting 

het gebied Weemoed alwaar bij het restaurant weer een pauze 

werd ingelast.   Het laatste gedeelte van de tocht bracht ons via 

het gebied Weemoed weer terug naar het bezoekerscentrum, 

waar de liefhebbers nog mogelijkheid hadden het Rien 

Poortvliet museum te bezoeken.   

Rond 18:00uur bracht de pont ons weer naar Nieuwendijk en 

vandaar gingen wij weer terug naar Rijsoord, waarna iedereen 

weer huiswaarts ging. Het was een mooie dag, wij hebben veel 

gezien van dit mooie eiland. Complimenten voor de organisatie.

Natuurwerkdag  23 juni 
en 21 juli 
De afgelopen periode hebben we 2 maal in de natuur gewerkt. 

Op 23 juni hebben we distels getrokken en gemaaid en rond 

de bankjes gemaaid. Op 21 juli hebben we jacobskruiskruid 

uitgetrokken en nogmaals distels getrokken. Het was deze dag 

erg warm. Op beide natuurwerkdagen zijn we met 8 man aan 

de slag geweest.

Koken met kruiden
Op 7 juli is in samenwerking met Ross Lovell weer een 

workshop Koken met Kruiden georganiseerd. Er waren 19 

enthousiaste deelnemers. Nadat we 2 uur in het Waalbos 

hadden rondgelopen en kruiden 

verzameld hadden, zijn we 

naar Ross Lovell gegaan. Daar 

hebben we onze eigen pesto’s 

en bloemenboters (wilgenroosje 

en pastinaak) gemaakt om op de 

aangevoerde broodjes te smeren. Met de door ons verzamelde 

kruiden is door kok Damien Schepers van Ross Lovell: een 

aardappelbrandnetelsoep met 

mayonaise van brandnetel en 

weegbree en ijs van yoghurt en 

wilgenroosjes en romige rijst. 

Het was heerlijk en iedereen 

heeft er enorm van genoten.

Pont naar Tiengemeten Groepsfoto voor de huifkar

In de huifkar



  

Nacht van de nacht: Nachtelijke 

huifkar-, boot en wandeltocht door en 

langs het Waalbos: start 20 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg (achter 

P Ross Lovell). Gratis voor donateurs en 

vrijwilligers, €5,- voor anderen. Maximaal 

20 deelnemers.

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.*

Vogeltrekexcursie vertrek 10.00 uur vanaf 

het parkeerterrein aan de Waalweg.*

Buurtdag met de ambtenaren van 

Ridderkerk.*

Zaterdag

27 oktober

Zaterdag

3 november

Zaterdag

24 november

Zondag

25 november

Zaterdag

15 december

Zaterdag

22 december

Dinsdag

1 januari 2019

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.

Komende activiteiten

Nachtvlinder-
inventarisaties
Op vrijdagavond 8 juni zijn de nachtvlinders geïnventariseerd 

door natuurvereniging IJsselmonde met een lichtscherm 

en door het smeren van een goedje op de bomen. Sommige 

nachtvlinders komen op licht af en anderen komen op de 

geur van rottend fruit af. Op 8 juni is er een scherm opgezet 

naast het insectenhotel. Het was een warme zwoele avond. 

De meeste nachtvlinders kwamen op het licht af. Er waren 

ca. 12 belangstellende mensen aanwezig. Op deze avond 

werden 4 verschillende soorten pijlstaartvlinders gezien. Dat is 

behoorlijk veel. Pijlstaartvlinders zijn hele grote nachtvlinders, 

die een zeer fraai uiterlijk hebben. Ze heten pijlstaartvlinders 

omdat de rupsen van de vlinders allemaal een pijl aan het 

eind van het lichaam hebben. Op 8 juni hebben we de 

populierpijlstaart, de lindepijlstaart, het groot avondrood (rups 

zit op wilgenroosjes die zeer veel aanwezig zijn in het Waalbos) 

en de pauwoogpijlstaart. Daarnaast zagen we ook nog de 

gestippelde houtvlinder en nog een behoorlijk aantal kleinere 

maar wel heel mooie nachtvlinders. Een zeer geslaagde nacht. 

Rond 2.00 uur werd het scherm weer opgeruimd.

Op vrijdagavond 7 september zijn de nachtvlinders 

geïnventariseerd in het Waalbos aan de Langeweg. Het was 

een vrij koude avond met redelijk veel wind. Het lichtscherm 

werd opgezet nabij de oude fruitboomgaard. Ook nu waren 

er weer ca. 12 belangstellende personen aanwezig. Helaas 

werden er niet heel veel nachtvlinders gezien en ook geen 

grote nachtvlinders gezien. Wel werd er waarschijnlijk nog een 

zeldzame pseudo-bleke grasuil gezien. Totaal werden ca. 12 

soorten waargenomen. Om 23.00 uur kwam er een buitje en is 

het scherm snel opgeruimd. De lamp kan niet tegen regen en 

kan dan uit elkaar springen.

Gestippelde houtvlinder

Het grote avondrood

Lindepijlstaart

Populierpijlstaart

Pauwoogpijlstaart

Koperuil


