
Jaarverslag Stichting Natuurbeheer Waalbos over het jaar 2020 

 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar met veel beperkingen vanwege corona. Van maart t/m juni en 

van oktober t/m december mocht er niet gewerkt worden, anders dan in zeer kleine groepjes. Er zijn 

daarom in dit jaar maar 5 excursies geweest die zijn doorgegaan. Totaal waren er 42 deelnemers (zie 

tabel 1). 

Er zijn ook veel excursies en andere activiteiten afgelast. In het jaar 2020 heeft Stichting 

Natuurbeheer Waalbos 20 keer natuurwerkzaamheden uitgevoerd met in totaal 129 deelnemers 

waarmee in totaal 389 uur gewerkt is (zie tabel 2). Op deze dagen is wilgenopschot gesnoeid, zijn 

jacobskruiskruiden uitgetrokken, is zwerfvuil geruimd, is gemaaid rondom de bankjes, zijn de 

vlinder- en bijenidyllen en de boomgaard gemaaid en gehooid en de fruitbomen gesnoeid. Er is een 

oeverzwaluwwand aangelegd. Er zijn 6 vlotjes gemaakt voor sterntjes en die zijn in de 

bergingsvijvers neergelegd. Het kabouterpad is regelmatig vrijgemaakt van bramen en takken.  

Het bestuur heeft in 2020 10 keer vergaderd. Eén bestuurslid heeft het bestuur verlaten. 

Tabel 1. Jaaroverzicht excursies 2020 

Datum Excursies Aantal pers. 

29-feb Vogelexcursie voor de jeugd in het Waalbos door NVIJ  15 

Zo 8 mrt Vroege vogelexcursie waalbos  10 

Di 7 april Avondexcursie Waalbos  afgelast 

Di 5 mei Avondexcursie Waalbos  afgelast 

za 16-5-2019 Vlinder en libellen excursie Waalbos afgelast 

Di 2 juni Avondexcursie Waalbos afgelast 

vr 5 juni Nachtvlinders in het Waalbos:  afgelast 

Za 13 juni Koken met kruiden afgelast 

zo 21 juni Midzomeravondwandeling Waalbos afgelast 

Di 7 juli Avondexcursie Waalbos  afgelast 

Zo 12 juli Planteninventarisatie afgelast 

Di 25 aug Avondexcursie Waalbos  3 

Vr 4/9 Nachtvlinders in het Waalbos afgelast 

za 12 sep visexcursie door HWL afgelast 

za 3 okt Trekvogelexcursie 12 

Za 24 okt Nacht van de nacht activiteit afgelast 

Za 28 nov Winterexcursie Waalbos  afgelast 

12 dec Workshop kerstster en wilgenkrans maken afgelast 

27-dec Oudejaarsplantenjacht 2 

zaterdag 2 jan Midwinterwandeling met midwinterhoorns afgelast 

 Totaal    42 

 

  



Tabel 2. Jaarverslag natuurwerk 2020 

datum Natuurwerkdag Aantal pers. Aantal uur 

Za 11 jan Natuurwerkdag Waalbos  9 36 

Za 1 feb Natuurwerkdag Waalbos Langeweg; fruitbomen snoeien; 
populieren opkronen; 2 P's  schoonmaken; bramen 
verwijderd  

7 28 

Za 15 feb Natuurwerkdag Donckse velden 11 44 

Za 14 mrt NL DOET Waalbos afgelast 0 

Za 28 mrt Werkdag Rotary afgelast   

4-apr zwerfvuil geruimd in het waalbos 2 1 

vr 10 april natuurwerkdag afgelast 0 

Vr 24 april Natuurwerkdag afgelast 0 

27-apr koningsdag; zwerfvuil geruimd in het waalbos 2 1 

vr 8 mei Natuurwerkdag afgelast 0 

vr 29 mei natuurwerkdag afgelast 0 

Vr 12 juni  natuurwerkdag afgelast 0 

Za 27 juni Zeisen, hooien, bramen knippen 8 32 

wo 1 juli bijenidylle gemaaid 2 6 

vr 10 juli bramen BC, jacobskruiskruid, kabouterpad, boomgaard 
deels gemaaid 

4 12 

za 17 juli natuurwerk 3 12 

za 18 juli Natuurwerkdag 6 24 

22-jul maaien en hooien 4 12 

Vr 14 aug Natuurwerkdag: maaien en hooien 5 20 

za 29 aug Natuurwerkdag: sinus maaien bijenidylle en boomgaard 10 40 

Vr 11 sep Natuurwerkdag: 1 veldje gemaaid; bankjes en paaltjes 
gemaaid; bramen langs pad en parkeerplaats gesnoeid; 
paar boompalen weggehaald; paar fruitbomen gesnoeid; 
bijenhotel gesnoeid. 

6 24 

zo 20 sep zwerfvuil geruimd in het waalbos op alle parkeerplaatsen 1 3 

vr 25 sep maaien grote veld met maaimachine en bosmaaier 2 8 

Za 26 sep Burendag: natuurwerkdag; grote veld gehooid; kabouter-
paden gemaaid; bijenhotel gevuld, opschot gesnoeid 

13 42 

Do 1 okt Daadwerkelijk in de buurt dag afgelast   

za 10 okt Natuurwerkdag: kijkscherm; ijsvogelwand; maaien van het 
laatste stukje van de idylle; bankje en kabouterpad 
vrijgezet van bramen; opschot bij Bas weggehaald; 
opschot wilgenhut weggehaald; laatste deel van wilgenhut 
opgeknapt; knotwilgen gesnoeid 

10 40 

Vr 23 okt Natuurwerkdag afgelast 0 

Za 7 nov Landelijke natuurwerkdag afgelast 0 

Vr 27 nov Natuurwerkdag afgelast 0 

6-dec zwerfvuil geruimd in het waalbos 2 2 

Za 12 dec Natuurwerkdag afgelast   

zo 13 dec zwerfvuil geruimd in het waalbos 2 2 

 Totaal    129 389 

 


