
Eerste nieuwsbrief van 2019

Hierbij de eerste nieuwsbrief in 2019 van Stichting 

Natuurbeheer Waalbos. Het is helaas niet gelukt 

om in november een nieuwsbrief uit te brengen. 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
Door Staatsbosbeheer zijn in de herfst de sporen van 

werkzaamheden geëgd zodat het terrein weer geëgaliseerd 

is. De sloten zijn geschoond en de slootkanten gemaaid. 

Ook zijn een aantal onveilige doorgeschoten knotwilgen 

geknot. Dit is om en om gedaan. De andere doorgeschoten 

knotwilgen worden volgend jaar aangepakt. Wij zullen die 

knotwilgen in het vervolg gaan bijhouden. Wij hebben de 

opgeschoten wilgen rondom de plas en de sloten gesnoeid. 

Rond de plas moeten de dikkere wilgen nog weggehaald 

worden om te voorkomen dat ze omvallen en de oever 

meetrekken. Ook is de ijsvogelwand vrij gemaakt zodat de 

ijsvogels de wand weer kunnen zien en bereiken.

Inmiddels zijn we een vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer 

geworden. Dit betekent dat Eveline en Christa als 

coördinatoren o�  ciële vrijwilligers van Staatsbosbeheer 

zijn. Voor de rest blijft het hetzelfde. Wel krijgen we nu van 

Staatsbosbeheer een kleine vergoeding voor uitgevoerde 

werkzaamheden. En we krijgen hesjes met het logo van

Staatsbosbeheer en ons logo erop zodat duidelijk is wie er 

aan het werk zijn.

De laatste tijd fi etsen veel crossfi etsers over de 

wandelpaden en ook zijn er veel loslopende honden in 

gebieden waar dit niet is toegestaan. Staatsbosbeheer 

gaat het toezicht komende tijd uitbreiden.

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



  

Bezoekerscentrum 
Waalbos
Inmiddels is de bouwvergunning aangevraagd. Vooralsnog 

wordt de start van de bouw voorzien in april 2019 en zal het 

gebouw in oktober/november gereed zijn. Dan moet het nog 

wel verder ingericht worden. Binnenkort ontvangen we een 

nieuwe raming van de bouwkosten, een spannend moment. 

Behandeling van het door de twee omwonenden ingestelde 

beroep vindt plaats op 20 februari. Uitspraak verwachten 

we dan 6 weken daarna. Het bestuur van de Stichting 

Bezoekerscentrum Waalbos is uitgebreid met een nieuw 

bestuurslid: Jozef Hurenkamp.

Kabouterpad
Het Kabouterpad is op 24 november feestelijk 

geopend door Fleur en Madelief van der Pol. Het 

Kabouterpad is speciaal aangelegd voor jonge 

natuurliefhebbers. Kabouter Rezoord en Corvus 

de Kraai nemen je mee op avontuur door het 

Waalbos. Tijdens de wandeling zijn er diverse 

leuke opdrachten voor de jonge wandelaars. Deze 

opdrachten zijn te vinden in een mooi boekje. Het 

opdrachtenboekje én een echt kabouterdiploma 

zijn iedere zaterdag van 10.00 – 16.00 u in de 

molen aan de Waalweg voor € 3,- verkrijgbaar. 

Het routeboekje en de prachtige tekeningen zijn 

ontworpen door Stefanie Jegerings van 

www.kinderwandelroutes.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 voor 

Staatsbosbeheer willen we nog nestvlotjes voor sterntjes 

maken, moet de wilgentunnel en de wilgenhut hersteld 

worden. 

We hebben subsidie gekregen voor het maken van een 

bijen- en vlinderidylle, dat wil zeggen dat we geld hebben 

gekregen om een aantal stukken gras bij de ingang aan de 

Waalweg en bij de woningen in de Jonge Jan in te zaaien 

met een bijen- en vlindermengsel. Inmiddels hebben we 

ook voldoende geld om een eigen maaimachine aan te 

scha� en waarmee we de idylles kunnen maaien. Tijdens 

NL doet dag op 16 maart zullen we starten met de aanleg 

van de idylle.

Natuurwerkdagen 
Het afgelopen hal� aar zijn we diverse malen aan het werk 

geweest in het Waalbos. Zo hebben we gewerkt op de 

burendag op 22 september en zijn we op 4 oktober met de 

buurtdag van de ambtenaren van de BAR-gemeente aan 

de slag geweest met het verwijderen van wilgenopschot 

en snoeien van knotwilgen. Ook op 3 november hebben we 

wilgenopschot verwijderd en op 17 november zijn door 7 

vrijwilligers  de palen van het kabouterpad ingegraven. Op 

24 november hebben we in Ridderkerk beplanting gedund 

ten behoeve van de zeer zeldzame bleekgele schubwortel 

die daar groeit. Op 15 december hebben we ook gesnoeid 

en meteen materiaal verzameld voor het maken van de 

wilgenkerstster. 12 januari hebben we met 7 man/vrouw het 

laatste wilgenopschot verwijderd en zijn we eerder gestopt 

vanwege het slechte weer. Dat was een goede beslissing 

want daarna ging het pas echt regenen. Op 2 februari hebben 

we met 15 mensen de fruitbomen in de boomgaard aan de 

Langeweg gesnoeid en zijn de populieren opgekroond. Er zijn 

een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Onderstaand 

een overzicht van het afgelopen jaar.
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Nacht van de nacht 
activiteit
Op 27 oktober hebben we een gecombineerde vaar-, huifkar 

en wandeltocht door het Waalbos georganiseerd om het 

belang van donkere nachten te benadrukken. Het was een 

erg geslaagde activiteit. Op het water was het erg donker en 

in het Waalbos was het pad verlicht met waxinelichtjes om 

de route aan de geven. Om 22.00 uur ging de maan schijnen 

en toen was het heel licht. Daarvoor was het toch best 

donker in het Waalbos.

Workshop kerstster maken 
15 december
Zaterdag 15 december heeft Netty Wermeester ons 

geïnstrueerd hoe we met de ’s morgens gesnoeide takken 

een mooie kerstster konden maken. De kerstlichtjes waren 

helaas niet precies de juiste maar iedereen was desondanks 

erg enthousiast. Er waren 8 deelnemers. 

Het resultaat mocht er zijn.

Natuurwandelingen
Op 18 september is er met 11 personen een avondwandeling 

gemaakt door het Waalbos. Er is gekeken naar de verschillende 

eendensoorten op de plassen. Zo hebben we wintertalingen, 

kuifeenden, krakeenden en ook nog één tafeleend gezien. 

Ook de zilverreiger liet zich zien en natuurlijk de blauwe 

reiger. Daarnaast hebben we ook de torenvalk, de buizerd 

en de bruine kiekendief langs zien komen. Ook zijn nog 

verschillende bloeiende planten gezien. Al met al een mooie 

avondwandeling.

Midwinter-
hoornwandeling 
22 december
Zaterdag 22 december hebben we opnieuw de 

midwinterhoornblazers uit Hoek van Holland uitgenodigd 

om te komen blazen. Ze kwamen met 6 man/vrouw sterk. 

Er stond dit keer minder wind waardoor het geluid van de 

hoorns goed hoorbaar was. En de glühwein, jagerthee en 

chocolademelk aan het eind deden het ook heel goed. De 

deelname viel met 11 mensen iets tegen. 

Oudejaarsplantenjacht
Op 1 januari hebben we meegedaan aan de oudejaars-

plantenjacht van FLORON de landelijke plantenclub. Zij wilden 

graag weten welke planten er nu nog midden in de winter 

bloeien. Ook belangrijk voor insecten. Als de temperaturen 

hoger zijn, gaan overwinterende insecten weer vliegen en 

hebben dan ook nectar nodig. Met 5 mensen hebben we het 

gebied doorzocht naar bloeiende planten. Totaal hebben we 

18 soorten gezien. Bijzonder was dat we zowel de paarse als 

de witte dovenetel als de hoenderbeet nog bloeiend hebben 

gevonden. Ook hebben we nog een bloeiende gewone 

berenklauw en bloeiend groot kaasjeskruid gezien. Verder 

bloeide er nog veel reukloze kamille en waren madelie� e, 

paardenbloem, vogelmuur en gewone ereprijs op veel plekken 

nog te vinden. Teruglopend naar huis vonden we ook nog de 

hertshoornweegbree bloeiend. Een bijzondere vondst omdat 

dit plantje normaliter alleen op plekken voorkomt met zoute 

zee invloed. In Rijsoord staat dit plantje al jaren op deze plek. 

Waarschijnlijk omdat er veel zout gestrooid is op die plek. 



Bijzondere soorten 
die gezien zijn
Bijzondere soorten die de afgelopen periode zijn waargenomen 

in het Waalbos zijn de zwarte ibis bij de inlaatvijvers en de 

blauwe kiekendief, zwevend door het hele gebied. In het bos 

bij de spoorlijn is in het riet het porseleinhoen waargenomen. 

De zwarte ibis en het porseleinhoen hebben er dagen gezeten. 

Deze waarnemingen zijn ook gemeld op: 

www.ijsselmonde.waarneming.nl

Andere soorten die zijn waargenomen zijn het nonnetje, de 

grote zaagbek, de kleine zilverreiger, de kleine zwaan, het 

paapje, de tapuit en de zomertaling. Veel voorkomende 

soorten zijn groenlingen, putters, kramsvogels, grote 

zilverreigers en ook de lepelaar is regelmatig waar te nemen.

Bijzondere plantensoorten die zijn gezien zijn: zulte of 

zeeaster, bosandoorn, de grote kaardebol, kroonkruid, 

gevlekte rupsklaver en de paarse morgenster. Veel van deze 

soorten zaten waarschijnlijk in het zaaigoed wat is toegepast 

bij aanleg.

Daarnaast zijn verschillende vlinders en libellen gezien zoals 

de koninginnepage, de kleine vuurvlinder, de distelvlinder, 

de atalanta, het icarusblauwtje, het hooibeestje, het oranje 

zandoogje, het bont zandoogje, de kleine vos en de libellen: 

vuurlibel, vroege glazenmaker, paardenbijter, grote keizerlibel 

en de gewone oeverlibel.

In het Waalbos is ook al een ree waargenomen.

Grote keizerlibel libel

Koninginnepage,Distelvlinder

Bijzondere vogel gezien Zwarte ibis

ZomertalingKneu

Komende Natuurwerkdagen
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. Ook hebben we 

subsidie van gemeente Ridderkerk, de Groene Motor en 

de het Oranjefonds voor het aanleggen van een bijen- en 

vlinderidylle. Daar zullen we 16 maart mee starten. Dan zal 

er ook een aantal maal gemaaid moeten worden. 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. 

Daarnaast willen we nog een nieuw insectenhotel neer 

zetten op een andere locatie in het Waalbos en willen we 

nestvlotjes voor sterntjes maken die we in de bergingsplassen 

uit kunnen zetten.

Ook zijn er plannen voor een natuurspeelplaats.

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 ko�  e/thee/soep tijdens werkdagen en/of 

die willen helpen met het coördineren van de activiteiten.

Zaterdag  16 maart

Vrijdag   26 april

Zaterdag  11 mei

Vrijdag   7 juni

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   18 oktober

Zaterdag  2 november

Vrijdag   15 november

Zaterdag  23 november

Zaterdag  7 december

Vrijdag   20 december



Komende Natuurexcursies
Ook staan er weer een aantal wandelingen en natuur-

excursies 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. 

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 specifi eke activiteiten (inventarisaties) bijkomen. 

Ook dat laten we u weten.

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Vroege vogelexcursie: 8.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Dinsdag 

7 mei

Dinsdag 

9 april

Zondag 

10 maart

Komende activiteiten

Vlinder- en libellenexcursie: 10.00 uur op 

het parkeerterrein aan de Waalweg

Zondag 

19 mei

Avondexcursie Waalbos: 10.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Dinsdag 

4 juni

Nachtvlinders in het Waalbos: 22.00 uur 

op het parkeerterrein aan de Waalweg

Vrijdag 

7 juni

Koken met kruiden: 10.00 -14.00 uur 

infomatie volgt*

Zaterdag 

15 juni

Vlinder en libellen excursie: 10.00 uur op 

het parkeerterrein aan de Waalweg

Zondag 

30 juni

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Dinsdag 

9 juli

Planteninventarisatie: 14.00 uurZondag 

14 juli

Midzomeravondwandeling: 21.00 uur op 

het parkeerterrein aan de Waalweg

Vrijdag 

21 juni

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Dinsdag 

27 augustus

Nachtvlinders in het Waalbos: 20.30 uur 

op het parkeerterrein aan de Waalweg

Vrijdag 

6 september

Avondexcursie Waalbos: 19.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Vrijdag 

20 september

Vogeltrekexcursie: 1o.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Zondag 

29 september

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 

30 november

Midwinterwandeling met 

midwinterhoorns: 1o.00 uur op het 

parkeerterrein aan de Waalweg

Maandag 

23 december

Eindejaarsplantenjacht: 14.00 - 16.00 uur 

op het parkeerterrein aan de Waalweg

Zaterdag 

28 december

Workshop: Wilgenkerstster of wilgenkrans 

maken in het Waalbos 14.00-15.00 uur; 

kosten nog onbekend.

Zaterdag 

7 december

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


