Tweede nieuwsbrief van 2019
Hierbij de eerste nieuwsbrief in 2019 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

Stand van zaken
Waalbos

Eind 2018 hebben we subsidie gekregen voor de aanleg
van een vlinder- en bijenidylle. Er is gekozen voor een
mengsel van overblijvende kruiden. Staatsbosbeheer
heeft aangeboden het eggen voorafgaand aan het zaaien
te betalen. Lange tijd was het echter te nat om te eggen.
Maandagavond 1 april is er uiteindelijk geëgd en ingezaaid.
Daarna is het weer lange tijd droog geweest. We moeten
nog zien in hoeverre het zaad is aangeslagen. Daarnaast
zijn een 6-tal veldjes van 4 bij 12 met vlas ingezaaid achter
de “Kikker”. Het vlas komt langzamerhand op.
Staatsbosbeheer heeft de ijsbaan op verzoek van de
vogelaars langer onder water laten staan. Pas half mei is
de ijsbaan drooggevallen. Omdat er inmiddels een aantal
kieviten zijn gaan broeden op dit veld, is het nog niet
mogelijk om te eggen en gras in te zaaien.

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 voor meer informatie op www.onswaalbos.nl

Geplande
werkzaamheden
Er is voor de komende periode een planning gemaakt voor
natuurwerkdagen en welke werkzaamheden we dan uit
gaan voeren. Naast de werkzaamheden (distels trekken)
voor Staatsbosbeheer willen we de ijsvogelwand herstellen
en de wilgentunnel en de wilgenhut herstellen. Ook moet
er nog 1 bijenhotel gevuld worden met materialen.
Daarnaast is het hoognodig om gaten in paden en rondom
bankjes op te vullen. Staatsbosbeheer moet hiervoor
grond beschikbaar stellen en we moeten dit daar zien te
krijgen. Ook rondom paaltjes en bankjes zullen we weer
maaien en indien mogelijk de bankjes schoon maken.

Bezoekerscentrum
Waalbos

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan inzake
het door omwonenden ingestelde beroep tegen het
bestemmingsplan en heeft deze bezwaren afgewezen. Er
wordt met omwonenden gesproken om de overlast zoveel
mogelijk te voorkomen, Een idee is het planten van lage
knotwilgjes langs het eerste deel van het fietspad om
fietsers en wandelaars aan het zicht te onttrekken. Op
15 mei is de omgevingsvergunning voor de bouw van het
bezoekerscentrum door de gemeente aan de Stichting
Bezoekerscentrum Waalbos verleend. Het waterschap heeft
toestemming verleend voor de aanleg van een toegangsdam
met duiker. Met de aannemer is overeenstemming bereikt
over de prijs voor de bouw van het casco en op vrijdag 24
mei is het contract voor de bouw door het bestuur van de
stichting ondertekend. Inmiddels is er wel besloten in eerste
instantie te gaan voor een energieneutraal gebouw in plaats
van een geheel zelfstandig gebouw. Dit omdat de opslag van
energie nog een lastig verhaal is en het lozen van afvalwater
via een helofytenfilter een langere voorbereidingstijd vergt
en dit binnen de gestelde eindtermijn van de subsidie niet
haalbaar is. Het gebouw wordt echter zo gebouwd dat het in
de toekomst nog wel mogelijk is om zelfstandig (autarktisch)
te worden. Er zijn nu wel aansluitingen op water, energie en
riolering noodzakelijk. Deze zaken zijn inmiddels aangevraagd.
Met de gemeente en Staatsbosbeheer is gekeken naar de
inrichting van het terrein rondom het bezoekerscentrum
en hier is een ontwerp uitgekomen. Geerke Versteeg is om
persoonlijke redenen gestopt als projectmanager van de
bouw. We hebben Jan Verhaar bereid gevonden haar op te
volgen.
Begin juni zal de aannemer starten met inrichting van het
bouwterrein en in de tweede week van juni zal er 1 dag geheid
worden. Naar verwachting zal het casco dan eind november
2019 gereed zijn. Daarna kan de afbouw beginnen. Dit zal
in eigen beheer worden uitgevoerd omdat de bouwkosten
gestegen zijn en dat niet paste binnen het beschikbare
budget. De stichting is bezig met het aanvragen van extra
subsidie bij andere organisaties en crowdfundingsacties
organiseren. Omdat de afbouw grotendeels met vrijwilligers
zal worden uitgevoerd, zal dit meer tijd in beslag nemen dan
voorzien. Verwacht wordt dat het gebouw daarom volgend
jaar april-mei kan worden geopend.
De Stichting Bezoekerscentrum Waalbos is nog op zoek naar
nieuwe bestuursleden, met name een penningmeester is
gewenst. Indien u hiervoor mensen weet, kunt u dit melden
via: BCwaalbos@gmail.com.

Kabouterpad

Er wordt veel gebruikt gemaakt van het Kabouterpad. De
eerste stapel boekjes waren bij de molen snel uitverkocht. De
boekjes zijn op zaterdag verkrijgbaar bij de molen in Rijsoord.
Bij de bibliotheek in Ridderkerk zijn de boekjes inmiddels ook
te koop tijdens de openingstijden van de bieb. Het boekje met
daarbij een echt kabouterdiploma kost € 3,-.
Corina en Eveline zijn nu bezig met het realiseren van een
natuurspeeltuin. Deze zal dan wel in de buurt van de Langeweg
komen.

Natuurwerkdagen

Het afgelopen kwartaal zijn we diverse malen aan het werk
geweest in het Waalbos.
Op 12 januari hebben we wilgenopschot verwijderd, op 2
februari hebben we de fruitboomgaard aan de Langweg
gesnoeid en de populieren opgekroond. Op 16 maart konden
we vanwege het weer nog niet aan de slag met de aanleg
van de vlinder- en bijenidylle en hebben we in plaats
daarvan 2 bijenhotels gemaakt. Op 23 april heeft de Rotary
deze bijenhotels in het Waalbos geplaatst. Zij hebben ook
de fruitboomgaard bij Rijsoord gesnoeid en gemaaid en de
wilgenhut gerepareerd. De natuurwerkdag op 26 april is
afgelast. 11 mei zijn de fruitboomgaarden nogmaals gemaaid,
is één van de twee bijenhotels gevuld met nestmateriaal en
hebben we 3 nestvlotjes voor de sterntjes gemaakt en in de
bergingsvijvers gelegd.
Bij de ijsvogelwand was door kinderen een hut gebouwd. Op ons
verzoek hebben ze hut weer verwijderd. De ijsvogelwand moet
nu wel weer gerepareerd worden. Tussentijds is zwerfafval
geruimd op de parkeerplaats en is er gemaaid rondom de
bankjes en de paaltjes.

Oproep bestuursleden
en helpende handjes

Stichting Natuurbeheer Waalbos kan ook best wat extra
helpende handjes gebruiken. Met name in de organisatie
en begeleiding van de natuurwerkdagen (doen van
inkopen, maken van maaltijden tijdens de dag, helpen bij
organisatie en publiciteit van de dagen) en het organiseren
van activiteiten (wandelingen, workshops) en publiciteit
daaromheen, kunnen we versterking gebruiken. Ook goede
ideeën zijn welkom. Als u eens wilt helpen met bepaalde
zaken of ideeën heeft, kunt u dat aan ons melden. Alvast
bedankt voor het meedenken.

Rijsoorddag
Rijsoorddag zal dit jaar in het Waalbos worden gehouden op
zaterdagmiddag 21 september. Als stichting zullen we een
standje bemannen en een rondleiding door het gebied geven.
Ook wordt een GPS tocht voor de jeugd uitgezet. Ook hierbij
is hulp welkom.

Donateursactiviteit in het
najaar
De donateursactiviteit zal dit jaar plaats vinden in het najaar.
De datum is geprikt op 14 september. Nadere informatie
volgt.

Natuurwandelingen
Ook dit kwartaal zijn er alweer diverse activiteiten
georganiseerd. Op 9 april was er een natuurwandeling met
25 deelnemers, op 20 april een vroege vogelexcursie samen
met Natuurvereniging IJsselmonde met 13 deelnemers. Op 7
mei was er een wandeling met 30 deelnemers en is de groep
verdeeld in 2 groepen. Op 14 mei was er een verzoekexcursie
met 12 deelnemers.

bijzondere
plantensoorten
De planten beginnen ook weer te groeien en bloeien.
De bijzondere plantensoorten die nu te zien zijn, is de
bosandoorn en de paarse morgenster. Kroonkruid en
gevlekte rupsklaver staan nog niet in bloei. Deze laatste
soorten zaten waarschijnlijk in het zaaigoed wat is
toegepast bij aanleg. Momenteel kleuren de grasvelden
witte van alle margrieten en ruik je de rozen in gebied.

Bijzondere soorten die gezien
zijn
Dit kwartaal waren er weer veel broedende kieviten en
tureluurs. Inmiddels zijn de meeste eieren uitgekomen en zijn
er vooral veel jonge vogels in het gebied. Deze zitten soms vrij
dicht bij het pad zodat we verzoeken de honden aan de lijn te
houden. Als vogels vlak over u heen vliegen zitten de jongen
in de buurt. Deze drukken zicht op de grond en zijn dan vrijwel
onzichtbaar vanwege hun schutkleur. Ook de veldleeuwerik is
weer aanwezig. De jongen van veldleeuweriken zijn nestblijvers
en zitten na het uitkomen van de eieren nog bijna 4 weken
in het nestje waar ze door de ouders gevoerd worden. Dit in
tegenstelling tot de jongen van kieviten die na 1-2 dagen het
nest verlaten en dan zelf hun voedsel moeten zoeken (kleine
insecten) maar wel door hun vaders en moeders beschermd
worden tegen kraaien, meeuwen en andere rovers. Dit jaar is
ook een gruttopaar gezien, erg bijzonder. Onduidelijk is of zij
ook gebroed hebben in het gebied. Verder hebben krakeenden,
veel slobeenden en kuifeenden in het gebied gebroed. Door
de vele kauwen en kraaien zijn wel veel nesten leeggeroofd.
Vaak zijn er kapotte eieren langs de paden te vinden. Deze
soorten hebben veel te leiden van verstoring. Een eendennest
is bekleed met dons en stro en als een eend het nest verlaat
dekt hij keurig zijn nest af met dit materiaal zodat de veelal
witte eieren niet opvallen. Wordt een eend echter van het nest
opgeschrikt doordat er bijvoorbeeld een hond het gebied in
rent, dan vliegt de eend snel van het nest en heeft hij geen tijd
om de eieren af te dekken. Vanuit de lucht zijn de witte eieren
dan erg goed zichtbaar voor kraaien en andere rovers.
Verder is ook 1 paartje zomertalingen gezien, die mogelijk
gebroed hebben. Op verzoek van de vogelaars heeft het water
langer op de ijsbaan gestaan. Die leverde bezoek op van vele
bijzondere soorten. Zo zijn er bosruiters, groenpootruiters en
grutto’s gezien en heeft er wekenlang een groep van 10-20
kemphanen rondgestapt. Ook de kleine plevier, het witgatje en
de oeverloper waren op de ijsbaan te zien. In de rest van het
gebied zijn de gele en witte kwikstaart te zien en de tapuit. In
maart is tijdens de trek (met oostenwind) een tweetal beflijster
gezien en heeft zelfs een paar dagen een hop gezeten.
In de bramen broeden verder nog de kleine zangvogels als
groenling, putter, kneu, blauwborst, tuinfluiter, zwartkop,
heggemus en grasmus. En in het riet de rietgors, de
sprinkhaanzanger, de rietzanger en de kleine karekiet. De
sprinkhaanzanger is te herkennen aan zijn uitermate lange
trillende roep. Vaak is ie niet te zien maar wel te horen. De
vogels zetten de waarnemingen op:
www.ijsselmonde.waarneming.nl

Komende Natuurwerkdagen

Grutto

Komend jaar gaan we natuurlijk weer aan de slag in het
Waalbos (zie onderstaande lijst).. Met Staatsbosbeheer is
afgesproken dat we extra inzetten op het verwijderen van
distels en jacobskruiskruid in de beplantingsvakken en het
verwijderen van wilgenopschot langs de percelen van de
bewoners aan de Waalweg. Na half juli maaien vlinder- en
bijenidylle. Van belang is dat er delen gemaaid worden en
delen niet zodat er altijd bloeiende planten zijn en de planten
ook voldoende zaad kunnen afzetten zodat ze het jaar erop
weer terugkomen.
Er zijn ook ideeën voor een oeverzwaluwwand bij de grote
plassen. Of dit haalbaar is, zal blijken.

Kemphanen

Hulp gezocht
Dit jaar zullen we ook een aantal maal op vrijdag werken
omdat sommige vrijwilligers liever doordeweeks aan de slag
gaan. We zoeken nog mensen die willen helpen met het
verzorgen van de koffie/thee/soep tijdens werkdagen en/of
die willen helpen met het coördineren van de activiteiten.

Kalender natuurwerkdagen

Kievitjong

Zaterdag
29 juni
Zaterdag
13 juli
Vrijdag 		
26 juli
Vrijdag 		
16 augustus
Zaterdag
31 augustus
Vrijdag 		
13 september
Zaterdag
28 september
Donderdag
3 oktober
Daadwerkelijk in de buurtdag
Vrijdag 		
Zaterdag
Vrijdag 		
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag 		

Kleine Plevier

18 oktober
2 november
15 november
23 november
7 december
20 december

Meld je aan via onze website:

www.onswaalbos.nl
Of bij Christa
T 0180-428262
E info@onswaalbos.nl

Kleine Plevier

Komende natuurexcursies

Kalender excursies & workshops

Ook staan er weer een aantal wandelingen en natuurexcursies in de planning. In onderstaande tabel zijn de data
weergegeven. Sommige excursies zijn nog onder voorbehoud
omdat er nog een aantal zaken voor geregeld moeten worden,
zoals bijvoorbeeld het vragen van de midwinterhoornblazers.
Daarom kunnen de data nog verschuiven. Als dat gebeurt
zullen we dat expliciet op de website en in de nieuwsbrief
vermelden.

Vrijdag
21 juni

Midzomeravondwandeling: 21.00 uur op
het parkeerterrein aan de Waalweg.

Zondag
30 juni

Vlinder en libellen excursie: 10.00 uur op
het parkeerterrein aan de Waalweg.

Dinsdag
9 juli

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het
parkeerterrein aan de Waalweg.

Zondag
14 juli

Planteninventarisatie: 14.00 uur.

Dinsdag
27 augustus

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het
parkeerterrein aan de Waalweg.

Vrijdag
6 september

Nachtvlinders in het Waalbos: 20.30 uur
op het parkeerterrein aan de Waalweg.

Vrijdag
20 september

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het
parkeerterrein aan de Waalweg.

Zondag
29 september

Vogeltrekexcursie: 1o.00 uur op het
parkeerterrein aan de Waalweg.

Zaterdag
30 november

Winterexcursie Winterexcursie: vertrek
10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan
de Waalweg; Met aan het eind soep met
een broodje bij Ross Lovell; kosten nog
onbekend.

Zaterdag
7 december

Workshop: Wilgenkerstster of wilgenkrans
maken in het Waalbos 14.00-15.00 uur;
kosten nog onbekend.

Maandag
23 december

Midwinterwandeling met
midwinterhoorns: 1o.00 uur op het
parkeerterrein aan de Waalweg.

Zaterdag
28 december

Eindejaarsplantenjacht: 14.00 - 16.00 uur
op het parkeerterrein aan de Waalweg.

Voor alle activiteiten kan er aangemeld worden via Christa
0180-428262 of info@onswaalbos.nl
We proberen voor de activiteiten ook krantenberichten te
plaatsen maar dat lukt niet altijd. Er zullen mogelijk ook nog
een aantal specifieke activiteiten (inventarisaties) bijkomen.
Ook dat laten we u weten.

Komende workshops
Dit jaar willen we ook weer een workshops koken met kruiden
organiseren en een workshop kerstster of wilgenkrans maken.
Voorlopige data zijn geprikt op 15 juni en 7 december. Ook
hiervoor kan er aangemeld worden via Christa 0180-428262
of info@onswaalbos.nl

Meer informatie?

www.onswaalbos.nl

