
Nieuwsbrief!
Hierbij de tweede nieuwsbrief in 2020 van Stichting 

Natuurbeheer Waalbos. Met deze nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte van onze activiteiten 

en bijzondere waarnemingen in het Waalbos. De 

nieuwsbrief zal elk jaar ca. 4 keer verschijnen. Vragen 

of interessante berichten kunt u sturen naar:  

info@onswaalbos.nl.

Nieuwtjes over het 
Waalbos
Vorig keer meldden wij u dat Staatsbosbeheer een groot deel 

van de bramen langs het pad gemaaid had. Dit jaar zit er in 

die gemaaide bramen niet één kneutje te broeden. Inmiddels 

mag een deel van de bramen zich weer terug ontwikkelen. 

Daarvoor is met takken aangegeven tot waar Staatsbosbeheer 

mag maaien. Half mei meldde Staatsbosbeheer dat zij grote 

vlakken gras en langs alle paden wilde gaan maaien. Toen 

stond het fl uitenkruid nog volop in bloei en zaten overal 

jonge vogels en hazen. Op ons nadrukkelijk verzoek is het 

maaien op die plaatsen nog even uitgesteld tot de tweede 

maaibeurt en zijn nu alleen de graspaden gemaaid. Op één van 

de dwarspaden is ook een broedende krakeend waargenomen 

zodat dit pad overgeslagen is.

Het kabouterpad is net weer gemaaid en gesnoeid. De 

kabouterboekjes zijn verkrijgbaar in de Rijsoordse molen, 

in de bibliotheek van Ridderkerk en binnenkort ook in het 

bezoekerscentrum van het Waalbos en kosten € 3,-. In de 

toekomst zal het mogelijk zijn het kabouterpad starten vanaf 

het bezoekerscentrum.
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Donateur worden?
Voor €10,- per jaar kunt u donateur worden van Stichting 

Natuurbeheer Waalbos. Als donateur ontvangt u regelmatig 

een e-mail nieuwsbrief en krijgt u korting op activiteiten 

die door de Stichting georganiseerd worden. 

Kijk voor meer informatie op: www.onswaalbos.nl
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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.

Broedende  
oeverzwaluwen!
Er wordt gewerkt aan de natuurspeeltuin. Deze komt te liggen 

op het veldje achter de bijen- en vlinderidylle. Er is al een 

bijdrage ontvangen voor de aanschaf van zwerfkeien.

De wanden voor de oeverzwaluwwand zijn begin april op de 

juiste plek gezet en aangevuld met zand en grond. Ruim een 

week na plaatsen werden de eerste oeverzwaluwen al gezien. 

Inmiddels is de wand geheel bezet en vliegen de zwaluwen 

af. Dit was in coronatijd even ander nieuws, dus ook TV 

Rijnmond vond het interessant en kwam langs. We hebben 

deze oeverzwaluwwand kunnen realiseren dankzij bijdrage 

van Vogelbescherming Nederland, Oranjefonds, Fonobori, 

Staatsbosbeheer en de Landschapstafel.

Normaal broeden oeverzwaluwen in afgeslagen rivieroevers. 

Nu de rivieren en waterlopen in ons land gecontroleerd 

worden, vinden er veel minder overstromingen en afslagen 

plaats. Dat is natuurlijk voor ons mensen heel fi jn maar daarom 

zijn er wel veel minder broedplekken voor de oeverzwaluw. 

Reden ook waarom ze vaak in hopen zand op bouwplaatsen 

gaan nestelen, zeer tegen de zin van de bouwers want die 

liggen dan stil. Het realiseren van een weliswaar kunstmatige 

plek voor de oeverzwaluwen voorziet dus wel in een behoefte, 

zoals gebleken is. 

Ooievaarspalen
De ooievaarspalen laten nog even op zich 

wachten. Er moet nog gekeken worden naar de 

juiste locatie. De palen kosten ca. € 2000,- per 

paal inclusief plaatsing en vergunningverlening. 

We moeten nog starten met het werven van gelden.

Bijdragen zijn welkom en kunnen gestort worden op de 

bankrekening onder vermelding Ooievaarspaal.

Geplande 
werkzaamheden
Vanwege het coronavirus zijn alle onze activiteiten 

opgeschort. In gebieden van Staatsbosbeheer mochten tot 

1 juni geen activiteiten of wandelingen plaats vinden. Nu 

mogen er nog steeds geen wandelingen plaats vinden. Dat is 

erg jammer. Tot 1 september gaan dus al onze wandelingen 

niet door.

Vanaf 1 juni mogen we weer aan de slag in de natuur, rekening 

houden met 1,5m afstand. Binnenkort zullen we een deel van 

de bijen- en vlinderidylle gaan sinusmaaien, lettend op al het 

jonge leven wat er nog zit. Hooien zal dan later plaats moeten 

vinden, als het gras droog is. Ook de fruitboomgaarden moeten 

nodig weer gemaaid worden maar hier kan vanwege het lange 

gras nu beter nog niet gemaaid worden. Daar zitten nu nog te 

veel jonge dieren in.

Ook kunnen mensen zich melden om aparte taken op te 

pakken. Wel willen we graag weten wie er bezig zijn zodat we 

de veiligheid in de gaten kunnen houden. We zullen een app 

maken voor de werkzaamheden waarin informatie gedeeld 

wordt. Wie belangstelling heeft om te helpen kan zich 

aanmelden voor de natuurwerk-app door zijn telefoonnummer 

door te geven. Je kunt het ook nog steeds gewoon melden via 

de mail.

Werkzaamheden waar het om gaat zijn: wilgenopschot 

verwijderen op een aantal plaatsen, wilgen uit bosvak 

halen, distels trekken, maaien rondom bankjes en 

paaltjes, zwerfvuil ruimen, controleren wildroosters 

en overstapjes, boompalen verwijderen, maaien en 

hooien van bijen- en vlinderidylle en boomgaarden.



Zwermende bijen 
gevangen
Half mei zagen we tijdens een wandeling in het Waalbos een 

zwerm honingbijen in een struik hangen. Daarop snel een 

bevriende imker gebeld en gevraagd of hij ze wilde hebben. 

De imker is met z’n maat vrijwel direct gekomen en heeft 

de koningin in een bijenkorf geklopt en de rest met een 

onaantrekkelijke geur uit de struik verjaagd. 

Na een aantal uur waren alle bijen 

keurig in de korf. Als deze bijen niet 

waren gevangen door de imker dan 

Verslag van 
activiteiten
Begin van het jaar hebben we toch nog een paar keer kunnen 

werken. Daarbij is de al aanwezige ijsvogelwand bij de plas 

vrijgemaakt worden van plantengroei en hersteld. Daarna 

heeft de jeugd er helaas toch weer een hut gebouwd. Met 

behulp van de boswachter is hun verzocht om elders een hut 

te bouwen. De ijsvogel wordt regelmatig in de buurt gezien 

maar er is nog geen sprake van een broedgeval. We willen 

de toegang naar de ijsvogelwand afzetten met palen en 

prikkeldraad zodat het rustiger wordt. De ijsvogel broedt 3x 

per jaar dus ook later in het jaar kan er nog een broedgeval 

komen. 

In februari is gewerkt in de Donckse velden. Daar hebben we 

samen met arboretum Trompenburg de bijzondere bomen 

die daar groeien vrij gezet door het omhakken van elzen. 

De geplande natuurwerkdag op 14 maart tijdens NL Doet, 

is uiteraard niet doorgegaan. Met de verkregen subsidie 

van het Oranjefonds zijn later wel de nestvlotjes gemaakt 

(gewoon in de achtertuin) en deze zijn te water gelaten in de 

bergingsvijvers. Helaas zijn er nog geen broedgevallen.

Begin van het jaar hebben we toch nog een paar keer kunnen 

Bezoekerscentrum 
Waalbos
Het bezoekerscentrum is in januari 2020 opgeleverd door 

de aannemer. Daarna is door vrijwilligers hard gewerkt 

aan de afwerking. Zo zijn de toiletten getegeld en sanitair 

aangebracht, is er behangen en geverfd en de bestrating 

aangebracht. Ook hier is vanwege corona vertraging 

opgetreden. Er kan immers maar met een enkele persoon 

tegelijk gewerkt worden. Binnenkort wordt gestart met 

de vloerafwerking waarna de keuken en de uitgiftebalie 

geplaatst kunnen worden. Het sedumdak zal ook binnenkort 

aangebracht worden. Dan kan ook de educatieve inrichting 

van het gebouw vormgegeven worden. Wilt u helpen dan kunt 

u dit doorgeven via bcwaalbos@gmail.com. Openingsdatum 

is gesteld in verband met corona verplaatst naar zaterdag 12 

september 2020. Dan zal wethouder Meij het gebouw openen, 

samen met gedeputeerde Anne Koning. 

Er wordt nog gezocht naar mensen die af en toe willen helpen 

met bemensing van het bezoekerscentrum. Het gaat dan 

onder andere om schenken van thee en ko�  e met koek voor 

bezoekers. Maar ook hulp met wisselende tentoonstellingen 

is welkom.



Bijzondere soorten 
die gezien zijn
Dit voorjaar was het een eldorado van broedende vogels die 

zich af en toe heel goed lieten zien. Vooral net na aankomst 

in het gebied, als ze nog zoeken naar een vrouwtje en een 

geschikt broedterrein, zijn veel vogels goed te zien. Ze laten 

zich juist zien om aan andere vogels te laten zien dat dat 

stukje van hen is. Daarna verdwijnen ze om te gaan broeden. 

Na uitkomst van de eieren zijn ze weer goed zichtbaar. Nu 

beschermen ze de jongen en ook zie je ze veel met voedsel 

in de bek. Omdat alle vogels achter elkaar arriveren, is er 

zo gedurende het voorjaar steeds een andere soort goed te 

zien. De ree in inmiddels door behoorlijk wat mensen gezien, 

in verschillende delen van het gebied. Ook heeft hij al tuinen 

langs de Waal bezocht en is er een foto van een zwemmende 

ree ter hoogte van poelier Reedijk. 

Diverse vogelsoorten
Zo hebben wij gedurende het voorjaar achtereenvolgens 

gezien: groenling, blauwborst, kneu, grasmus, zwartkop, 

tuinfl uiter, rietzanger en bosrietzanger. De putter en de 

lijster waren eigenlijk wel steeds aanwezig. De putters zitten 

in raapzaad en distels voor de zaadjes en pikken ook de 

zaadjes uit de elzen op de parkeerplaats. Op 

een gegeven moment tro� en we ook een 

jonge fazant op het wandelpad. 

Bijzonder waren ook de 7 befl ijsters die een paar weken 

rondgevlogen hebben op doortocht naar hun uiteindelijke 

bestemming. De twee tapuiten die we op een gegeven 

moment zagen. Ook zagen we een zwarte stern vliegen, 

reden waarom we die nestvlotjes toch maar snel te water 

gelaten hebben. Daarnaast zijn nog te zien boerenzwaluw en 

gierzwaluw, kiekendief en sperwer. Wel jammer dat er vrijwel 

geen jonge kieviten groot zijn geworden. Ook zijn er veel 

minder torenvalken nu de boomgaard aan de Rijksstraatweg 

gekapt is. Daar hadden ze vorig jaar hun nest.

Vlindersoorten
Ook zijn er nog heel weinig vlinders gezien. Een enkele keer 

een hooibeestje en een dagpauwoog, een paar koolwitjes en 

het bonte zandoogje.

Ook zijn er nog heel weinig vlinders gezien. Een enkele keer 

een hooibeestje en een dagpauwoog, een paar koolwitjes en 

het bonte zandoogje.

Waarnemingen quiz!
Om u toch wat leuke dingen te laten meebeleven, willen we 

via een app een quiz met de leuke waarnemingen die we zien in 

het Waalbos. Indien u hieraan deel wilt nemen dan kunt u zich 

aanmelden voor deze waalbos-app door uw telefoonnummer 

door te geven. U kunt zich hiervoor aanmelden via  

info@onswaalbos.nl.



Komende 
natuurwerkdagen
De werkdagen starten weer vanaf 1 juni. Wel gaan we in 

kleine groepjes werken en stoppen we om 12.00 uur omdat 

we nog niet samen kunnen eten. Voor meer informatie of 

aanmelding kunt u zich melden bij Christa 0180 – 42 82 62 

of info@onswaalbos.nl. Ook kunt u dan aangeven of u in de 

natuurwerk-app wilt.
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Komende 
Natuurexcursies
Ook de natuurexcursies zijn tot 1 september geschrapt. De 

activiteiten daarna zijn ook onder voorbehoud. Informatie is te 

verkrijgen bij Christa 0180 – 42 82 62 of info@onswaalbos.nl. 

Nachtvlinderinventarisatie; 20.30 op 

parkeerplaats Waalbos aan de Waalweg; 

aanmelden via info@onswaalbos.nl

Vrijdag

4 september

Visexcursie; nadere bijzonderheden volgen laterZaterdag 

12 september

Burendag; nadere bijzonderheden volgen laterZaterdag 

26 september

TrekvogelexcursieZaterdag 

3 oktober

Nacht van de nacht; nader bijzonderheden 

volgen later

Zaterdag

24 oktober

Winterexcursie 14.00 uur op parkeerplaats 

Waalbos aan de Waalweg; aanmelden via 

info@onswaalbos.nl

Zaterdag 

28 november

Oudejaarsplantenjacht in Waalbos; 14.00-

16.00 uur op parkeerplaats Waalbos aan de 

Waalweg; aanmelden via info@onswaalbos.nl

Zondag 

27 december

Vrijdag 27 

november

Zaterdag 12 

december
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Midwinterhoornwandeling2 januari 2021
Meer informatie? 

www.onswaalbos.nl


