
Nieuwsbrief!
Hierbij de eerste nieuwsbrief in 2021 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
Op gebied van het beheer van het Waalbos is het wat stil. De 

oeverzwaluwwand moet nog wat opgehoogd worden. Hierover 

zijn afspraken gemaakt met de aannemer. Vooralsnog is het 

te nat om deze werkzaamheden uit te voeren. Ook de gaten 

moeten nog dicht gestopt worden.

Verder is er toestemming van staatsbosbeheer om aan de 

zijde van de voormalige boomgaard, waar nu huizen gebouwd 

worden, een torenvalkenkast op een paal aan te brengen. Over 

de ooievaarspaal en de natuurspeeltuin hebben we nog geen 

overeenstemming kunnen vinden met Staatsbosbeheer. De 

toezegging die eerder gedaan is, zijn ze weer vergeten. Wordt 

vervolgd.

Inmiddels is er subsidie gekregen van het Oranjefonds om met 

NL Doet nog 2 bijenhotels met aan de achterzijde informatie 

te plaatsen bij de andere parkeerplaatsen van het Waalbos.

Het kabouterpad mag uiteindelijk nu toch wel aangevuld 

worden met houtsnippers. Het begin en het eind van het 

pad zijn momenteel erg nat en modderig. We willen deze 

stukken eerst ophogen met zand en dan weer houtsnippers 

erop. Wanneer we dit kunnen doen, is nog onduidelijk. De 

kabouterboekjes zijn verkrijgbaar in de Rijsoordse molen, in 

de bibliotheek van Ridderkerk en op Rijksstraatweg 35 bij de 

familie Neeleman en kosten € 3,-. 

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

Nieuwsbrief nummer 1 van 2021



Natuurfotowedstrijd 
Waalbos
Aan het eind van 2020 hebben we een fotowedstrijd 

georganiseerd. Dat was best een succes. Totaal hebben 

116 personen foto’s voor de wedstrijd ingestuurd voor 1 

december waarvan 11 jonger dan 17 jaar. De ingezonden 

foto’s zijn beoordeeld en geselecteerd door Anita van Hees, 

zelf professioneel fotografe. Zij heeft er 5 per categorie 

geselecteerd, o.a. lettend op compositie, perspectief. Op de 5 

mooiste per categorie kon worden gestemd tot kerst. Totaal 

hebben 119 personen gestemd. Van de categorie vanaf 17 jaar 

is de winnaar Edwin de Haan met 19 stemmen. Hij ontvangt 

een VVV bon van €30,-. Van de categorie tot 17 jaar is de 

winnaar: Gijs Vogel met de paddenstoel met 19 stemmen. 

De tweede plek is voor Hanna Verheij met 13 stemmen en de 

derde plek is voor Rosalie Verheij 9 stemmen. In de categorie 

tot 17 jaar hebben we 3 prijzen bedacht van elk €10,- voor de 

3 beste foto’s. 

Andere geselecteerde foto’s van categorie tot 17 jaar waren:

Andere geselecteerde foto’s van categorie vanaf 17 jaar waren:

Winnende foto van Gijs Vogel 9 jr.

Hannah Verheij 11 jr
nr 2 met 13 stemmen

Els Hordijk 10 jaar
nr 4 met 6 stemmen 

Winnende foto van Edwin de Haan met 19 stemmen

Rosalin Verheij 14 jr
nr 3 met 9 stemmen

Vincent Strohauer 15 jaar
nr 5 met 2 stemmen

Karina Leenheer
nr 2 18 stemmen

Marcel van der Ende
nr 4 11 stemmen

Petra Schuiten
nr 3 16 stemmen 

Margo Dubbeldam
nr 5 met 6 stemmen



Bijzondere soorten 
die gezien zijn
Er zitten veel ganzen in het Waalbos maar dit zijn niet allemaal 

dezelfde soorten. 

De meeste ganzen die er zitten zijn grauwe ganzen. Tussen 

de grauwe ganzen zitten vaak ook een paar kolganzen, deze 

hebben een witte vlek (kol) boven de snavel. Soms zitten er 

tussen de grauwe ganzen ook een paar toendrarietganzen, 

deze zijn donkerder van kleur en hebben een zwarte snavel 

met een oranje vlek. Daarnaast zit er altijd wel een groepje 

canadese ganzen. Deze zitten meestal apart van de grauwe 

ganzen. Ook zitten hier en daar nijlganzen in tweetallen. Deze 

laatste zijn bont gekleurd met verschillende vlekken. Deze 

laatste worden gezien als exoten. Zitten er het hele jaar door 

en zijn inmiddels ingeburgerd in Nederland.

Activiteiten
Sinds begin oktober liggen de activiteit van de natuurwerkgroep 

stil. Er is alleen nog af en toe zwerfvuil geruimd. Alle andere 

activiteiten konden helaas geen doorgang vinden. Voorlopig 

maken we nog geen activiteitenprogramma totdat duidelijk is 

wanneer er weer meer kan en mag. Op maandag 28 december 

is er meegedaan aan de eindejaarsplantenjacht van Floron 

door 2 personen. Daarbij zijn in het Waalbos 14 bloeiende 

plantensoorten gezien. Op de weg er naar toe zijn ook nog 

eens 13 andere bloeiende plantensoorten gezien.

grauwe gans

kolgans, met witte vlek boven de snavel

Toendrarietgans

Canadese gans, met witte vlek achter het oog

Nijlgans



Wat verder leuk is om te bekijken zijn de dikke boomstammen 

op de parkeerplaatsen. Hier zitten verschillende soorten 

paddenstoelen op. Vrijwel altijd zijn er te zien: gewoon en 

viltig judasoor, kogelhoutskoolzwammen, oesterzwammen, 

ruig en gewoon elfenbankje en de bleke borstelkurkzwam. 

De beide soorten judasoren zijn beide zacht en glibberig. De 

kogelhoutskoolzwam is keihard, begint lichtbruin en eindigt 

zwart.

Op dit moment zijn er ook verschillende soorten eenden te 

zien. Deze meesten zitten op de plassen en in de sloten.

De meest voorkomende eenden zijn krakeenden. Deze zijn 

het grootste en heel effen gekleurd. Lijken op het vrouwtje 

van de wilde eend. Ook zitten er hier en daar wilde eenden. 

Kuifeenden, het mannetje zwart met wit en een kuifje en het 

vrouwtje effen bruin. In de sloten dwars op het fietspad zitten 

ook altijd wel een paar smienten. Dit zijn vrij grote eenden 

met een gele streep over de kop. Met een beetje geluk zijn 

er ook wintertalingen te zien. Dit zijn kleine eendjes, vrij 

donker gekleurd met een groene streep over het oog en een 

geel kontje. De vrouwtjes lijken op een wilde eend. Op de 

grote plas zitten vaak wel een paar slobeenden, deze hebben 

een brede snavel waarmee ze door het water slobberen om 

er kleine beestjes uit te filteren. De mannetjes hebben een 

groene kop en een bruine vlek op het lijf. De vrouwtjes lijken 

weer op het vrouwtje van de wilde eend, maar dan met een 

brede bek. Op de plas zit af en toe ook een tafeleend, deze is 

grijs met een bruine kop. Op dit moment zit er regelmatig een 

carsarca eend in het Waalbos. Deze is vrij groot, lichtbruin met 

een gele kop. Deze zit vaak tussen of bij de ganzen in het gras.

De wintergasten die er nog zijn kramsvogels en koperwieken, 

meestal in grotere groepen trekken ze door de struiken. Deze 

snoepen van de bessen die nog aan de bomen hangen, veelal 

resterende rozenbottels en de bessen van de Gelderse roos, die 

naar beneden hangen. De bessen van de Gelderse roos vinden 

ze minder lekker zodat deze het langste blijven hangen. De 

bessen van de meidoorns zijn nu al opgegeten. 

Ze zijn wel snel.

Wilde eend Krakeend

Tafeleend, grijs met bruine kopKuifeend

Slobeend Wintertaling

SmientCarsarca

judasoor

kogelhoutskoolzwammen

viltig judasoor

oesterzwammen

Bleke borstelkurkzwam



Speenkruid
Ook speenkruid is één van de eerste bloeiende planten in het 

voorjaar. Speenkruid is familie van de boterbloem, ook wel de 

ranonkels genoemd. De bladeren van het speenkruid zijn er tegelijk 

met de bloemen. Speenkruid groeit vaak op vochtige plekken aan 

slootkanten of onder struiken. Speenkruid is genoemd naar de 

speenvormige knolletjes die aan de wortels zitten. Hierin wordt 

het reservevoedsel opgeslagen om het jaar erop weer uit te 

kunnen lopen. De bladeren bevatten veel vitamine c en werden 

vroeger meegenomen aan boord van schepen om het tekort aan 

vitamine c gedurende de reis te compenseren en scheurbuik te 

voorkomen. In de bloem van speenkruid is een merkteken voor 

insecten te vinden. 

Voor ons oog zijn de bloemen helder geel van kleur. De 

kroonbladen glanzen aan de binnenzijde. Met uitzondering van 

een deel aan de basis kaatst het oppervlak van de kroonbladen 

ook het voor ons oog onzichtbare ultraviolet terug. Een mengsel 

van ultraviolet en geel geeft de mengkleur bijenpurper. De bijen 

zien daarom geen gele bloemen maar purperen bloemen met 

een geel hartje. Daarnaast wordt de plek van de meeldraden nog 

geaccentueerd door de geur, die aan de basis van de kroonbladen 

het sterkst is. Bij het verzamelen van de nectar komt de 

onderzijde van de bij geheel in aanraking met de meeldraden en 

de stampers. Het stuifmeel wordt in oranjegekleurde klompjes 

verzameld.

Speenkruid verspreidt via zaad maar voornamelijk via de knolletjes 

die in de oksels van de bladeren groeien, de zgn. broedknollen.

Speenkruidbladeren werd ook veel gebruikt in salades. Hiervoor 

moesten de bladeren voor de bloei geoogst worden omdat tijdens 

de bloei de plant de giftige stoffen protoanemonine en saponine 

ontwikkeld. Dit geeft een bittere smaak aan de bladeren en ze 

worden dan ook gemeden door weidedieren. Ook na drogen 

bevatten de bladeren nog giftige stoffen. In de Apenijnen en de 

alpenlanden werd het plantensap vroeger gebruikt als pijlgif.

Ook de wortel bevat dezelfde giftige stoffen. Vroeger werd de 

wortel in- en uitwendig gebruikt bij aambeien. Inwendig gebruik 

is echter niet verantwoord. Speen is een oude naam voor aambei. 

In Friesland wordt speenkruid ook wel haneklootjes genoemd en 

in Noord-Holland kattenklootjes.

Klein hoefblad
Een van de eerste planten die in het voorjaar te vinden is in het Waalbos 

is Klein Hoefblad. Eerst verschijnen velden met de gele bloempjes en 

nadat deze uitgebloeid zijn verschijnen de bladeren die de vorm van 

een hoef hebben. Klein hoefblad is familie van de paardenbloem en 

bestaat uit een groot aantal kleine bloemetjes: het heeft een hart 

van mannelijke buisbloemen (zie de bloemen in het midden van de 

foto) met daaromheen een kring van vrouwelijke lintbloemen. De 

mannelijke buisbloemen hebben wel een schijnstempel die fungeren 

om stuifmeel te verzamelen wat vervolgens afgeveegd wordt aan 

bezoekende insecten om zo het stuifmeel te verspreiden. Omdat er 

vroeg in het voorjaar nog maar weinig insecten zijn, wordt de plant 

vooral kruis bestoven door de wind. Als de bloemen uitgebloeid zijn 

knikken de hoofdjes naar beneden. Als de zaden rijp zijn, richten de 

bloemen zich weer op zodat de wind de zaadjes mee kan nemen. Per 

plant worden circa 3500 zaden geproduceerd die nog 3 maanden 

kunnen kiemen. Ook kan de plant zich vermeerderen 

via de wortelstokken.Terwijl de paardenbloem een 

lange kale stengel heeft, heeft klein hoefblad 

een stengel met schubjes. De bladrand is iets 

verdikt en vaak paarsbruin. Aan de bovenzijde 

zijn de bladeren spinnewebachtig behaard en 

aan de onderzijde zijn ze witviltig.

In de Middeleeuwen werd klein hoefblad Flius 

ane patrem genoemd wat betekent: “ de zoon vóór 

de vader: dat de gele bloemen al verschijnen voor de 

bladeren. De Romeinen gebruikten de plant als genotmiddel door 

deze te roken in pijpjes.Eén bijnaam van de plant is paardenhoef. 

De latijnse naam Tussilago farfara betekent hoestverdrijving. 

Een aftreksel van de bladeren en de bloemen in heilzaam voor 

de luchtwegen en werd deze vroeger gebruik bij hoest, astma, 

bronchitis, etc. Vooral de werking bij het ophoesten van slijm gaf de 

plant de naam klein hoestblad. De gedroogde bladeren werd als tabak 

gerookt bij een astma aanval en bronchitis. Gebruik is wel alleen aan 

te raden via deskundigen, omdat de plant bij teveel gebruik effect 

heeft op de lever en ook kankerverwekkend kan worden. 

Daarnaast werden verse plantendelen ook gebruikt als brijomslag bij 

een abces maar ook als kompres bij gewrichtspijn en reuma. Klein 

hoefblad werd ook gebruikt als verfstof met een geelgroene kleur.

 

Klein hoefblad is erg belangrijk voor solitaire bijen als de grasbij, 

vierbandgroefbij, de koolzwarte zandbij, de pluimvoetbij en de 

tronkenbij. Klein hoefblad heeft zijn eigen hoefbladvedermot, die een 

voorkeur heeft voor Klein Hoefblad boven Groot Hoefblad. Ook de 

grote bruine grasuilrups houdt van Klein Hoefblad. De Jacobsvlinder 

is er ook op te vinden. 

De samengestelde 

bloem van het 

Klein Hoefblad 

met in het midden 

de buisbloemetjes


