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Derde nieuwsbrief van 2019
Hierbij de derde 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

De zaden van de vlinder- en bijenidylle zijn vanwege de
droogte na het zaaien pas laat opgekomen. Inmiddels is het
deel aan het eind van het parkeerterrein al gemaaid. Het
maaien van de andere stukken is nog niet gelukt vanwege
het extreem warme weer op de geplande natuurwerkdagen.
De andere stukken worden nu 31 augustus gemaaid. Het
vlas is goed opgekomen. Het is helaas niet gelukt om ze
ook in schoven te zetten. We hebben inmiddels ook 2 extra
bijenhotels geplaatst, die ook echt wilde bijen huisvesten.
Het kabouterpad wordt goed gebruikt. Op verzoek van
Staatsbosbeheer zal één stuk van het pad verlegd worden
zodat het tussen de struiken door gaat lopen. Daar wordt
het pad waarschijnlijk nog spannender van. Met dank aan
de Molenstichting voor de verkoop van de kabouterboekjes.
Inmiddels zijn de kabouterboekjes ook in de bibliotheek
van Ridderkerk te verkrijgen. Het boekje met daarbij een
echt kabouterdiploma kost € 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

Geplande
werkzaamheden

Indien mogelijk gaan we nog de boomgaard en een deel
van de bijen- en vlinderidylle bij de Jonge Jan maaien. Ook
gaan we weer wilgenopschot verwijderen, langs de plassen
maar ook op een aantal plekken die Staatsbosbeheer
heeft aangewezen (langs de bewoners aan de Waalbos en
in een bosvak wat overwoekerd wordt door wilgen). Ook
gaan we om de gaten in paden en rondom bankjes op te
vullen als Staatsbosbeheer de grond heeft laten storten.
Ook rondom paaltjes en bankjes zullen we weer maaien
en indien mogelijk de bankjes schoonmaken en zwerfvuil
opruimen.

Ten behoeve van de Rijsoorddag heeft Staatsbosbeheer toch
grote stukken van de bramen gemaaid, alhoewel wij verzocht
hadden deze alleen een meter terug te zetten in verband met
de grote hoeveelheid jonge vogels die in de bramen zaten.
Die jonge vogels waren wel groot genoeg om te vluchten
maar de bescherming en het voedsel van de bramen zijn
nu weg. Jammer. Zeker omdat dit eind juli is gedaan, toen
de braamstruiken net rijp waren en vol met bramen zaten.
Inmiddels is bekend dat de Rijsoorddag dit jaar niet doorgaat.
We zijn bezig met het ontwerp van een natuurspeeltuin in
samenwerking met Stefan van der Worm van Ravottuh en de
gemeente Ridderkerk. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij
de landschapstafel. Het is nog niet precies bekend waar de
natuurspeeltuin komt.
We zijn ook bezig met het realiseren van een oeverzwaluwwand
langs de grote plas aan de zijde van de Langeweg. Het gaat
om een wand van 10m lang en 1.50m diep opgebouwd uit
betonnen keerwanden met voorgeboorde gaten erin. Ook
hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Landschapstafel, de
Vogelbescherming en de gemeente. We zijn in afwachten
van de toekenning en kunnen dan starten met de uitvoering.
Staatsbosbeheer is akkoord en kan mogelijk grond leveren.
Diverse mensen hebben ons berichten gestuurd over de
ooievaars die in het Waalbos gezien worden. Daarom
zijn we nu ook bezig met het realiseren van een aantal
ooievaarspalen. Dit kost ca. €2000,- per paal inclusief
plaatsing en vergunningverlening. Hiervoor moeten we nog
starten met werven van gelden. Bijdragen zijn welkom en
kunnen gestort worden op de bankrekening onder vermelding
Ooievaarspaal. Staatsbosbeheer is positief maar de plekken
zijn nog niet precies bekend.

Bezoekerscentrum
Waalbos

De bouw is gestart op 12 juni met het heiwerk. Inmiddels is
het leidingwerk en het betonijzer aangebracht. Binnenkort
zal de vloer gestort worden en daarna zullen de wanden
gesteld worden en het dak gestort. Naar verwachting
zal het gebouw binnen 1-2 maanden waterdicht zijn.
Verwachting is dat het gebouw eind november door de
aannemer wordt opgeleverd. Daarna start de afbouwfase
met zelfwerkzaamheid met vrijwilligers (verven, afwerking
betonvloer, stucwerk wanden, plaatsen toiletten, tegelwerk
vloer en wanden wc’s, plaatsing keuken en bar, aanbrengen
terreinverharding, tuininrichting en educatieve inrichting van
het gebouw.

Hiervoor zijn handige vrijwilligers nodig. Wilt u helpen
dan kunt u dit doorgeven via bcwaalbos@gmail.com.
Verwacht wordt dat het gebouw daarom volgend jaar aprilmei kan worden geopend. De Stichting Bezoekerscentrum
Waalbos is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, met
name een penningmeester en iemand die de publiciteit kan
verzorgen zijn gewenst. Indien u hiervoor mensen weet,
kunt u dit melden via: bcwaalbos@gmail.com.

Natuurwerkdagen

Het afgelopen kwartaal zijn we diverse malen aan het
werk geweest in het Waalbos. Vanwege het warme weer
is 1 natuurwerkdag geschrapt en een andere ingekort tot
11.00 uur. Daarom zijn er de afgelopen periode met name
maaiwerkzaamheden uitgevoerd in de fruitboomgaarden,
het kabouterpad en de bijenidyllen.
We hebben inmiddels dankzij subsidie van de Groene motor
en de gemeente Ridderkerk ook een eigen maaimachine.
Ook is er groot wilgenopschot verwijderd in een bosvak
van Staatsbosbeheer en zijn overstapjes aangebracht om
in de bosvakken distels te kunnen verwijderen. Ook zijn de
bijenhotels gevuld met materialen. Tussentijds is zwerfafval
geruimd op de parkeerplaats en is er gemaaid rondom de
bankjes en de paaltjes. Inmiddels zijn ook de vlinder- en
bijenidylle voor het grootste deel gemaaid.
Donderdag 3 oktober kwamen 8 ambtenaren van de
gemeente Ridderkerk helpen met het onderhoud in het
Waalbos in het kader van de daadwerkelijk in de buurtdag.
Ondanks het slechte weer is heel veel wilgenopschot
verwijderd en de wilgentunnel met 2 meter verlengd.

Oproep bestuursleden
en helpende handjes

Stichting Natuurbeheer Waalbos kan wat extra helpende
handjes gebruiken. Met name in de organisatie en
begeleiding van de natuurwerkdagen (doen van inkopen,
maken van maaltijden tijdens de dag, hulp bij organisatie
en publiciteit van de dagen) en het organiseren van
activiteiten (wandelingen en 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.

Koken met kruiden
Ook dit jaar hebben we weer een succesvolle workshop koken
met kruiden gehad waarbij we bij Ross Lovell zelf pesto en
kruidenboter hebben gemaakt en de kok met onze kruiden
weer een lekkere maaltijd heeft bereid.

De stal

De bakkerij

Groot avondrood

Populierpijlstaart

Purperreiger

Hagedoornvlinder

Donateursactiviteit bij de
hoeve Biesland
Dit keer zijn we met donateurs en vrijwilligers naar Hoeve
Biesland in Delfgauw geweest. Met 11 mensen zijn we
om 13.00 uur naar Delfgauw gereden. Hoeve Biesland
is een grote melkveehouderij. Nou ja eigenlijk meer een
samenwerkingsverband van een aantal ondernemers. Hoeve
Biesland wordt gerund door Mieke en Jan Duijndam, van wie
wij een rondleiding over het bedrijf kregen. Toen Jan Duijndam
in de jaren 90 de melkveehouderij van zijn vader overnam,
had hij al snel in de gaten dat de traditionele veehouderij
niet houdbaar was in de stedelijke omgeving rond Delft. Toen
heeft hij een draai gemaakt naar biologische landbouw.
Grootste verandering was te kijken naar wat de omgeving
vraagt en de bedrijfsvoering daarop aan te passen. Nu heeft
Hoeve Biesland 400 koeien op ca 40 ha weidegebied en 360
ha natuurgrond. Ook maakt de boerderij gebruik van het gras
van de natuurgebieden als strooigras in de stal. De mest wordt
gebracht naar akkerbouwbedrijven die graan leveren voor de
koeien als bijvoer. De arme gronden leveren immers minder
op, dan reguliere weilanden. Uitgangspunt is een gesloten
systeem. Er komt niets van buitenaf bij. De laatste jaren is
Hoeve Biesland uitgebreid met een bakkerij en een slagerij en
een eigen winkel. De producten komen grotendeels van eigen
grond. Jan Duijndam werkt inmiddels samen met een jonge
boer, die de boerderij runt, een slager die het vlees van de
elders geslachte koeien bewerkt en een bakker die brood en
koekjes bakt. Vele van de producten worden lokaal afgezet,
bij particulieren maar ook bij horecagelegenheden. Het was
een mooie dag, een mooie rondleiding over een bijzonder
bedrijf, gericht op de toekomst. De koffie en verse warme
gevulde koeken waren heerlijk. Een geslaagde activiteit en
een mooi voorbeeld voor duurzame kringlooplandbouw.

Verslag van
natuuractiviteiten
Ook dit kwartaal zijn er diverse activiteiten georganiseerd.
Op 4 juni was er een avondwandeling met 12 deelnemers
en op 9 juli één met 3 deelnemers, op 7 juni was er een
nachtvlinderinventarisatie. Daar zijn leuke soorten gezien.
Helaas moesten we vanwege regen al vroeg afbreken om 0.30
uur. De midzomeravondwandeling op vrijdagavond 21 juni had
24 deelnemers. De workshop koken met kruiden was weer zeer
geslaagd met 23 deelnemers. De vlinder- en libellenexcursie van
30 juni is vanwege te weinig aanmeldingen niet doorgegaan.
Op 14 juli zijn de planten in het Waalbos geïnventariseerd met
6 deelnemers. Bijzondere soorten waren: de giftige bolderik,
de bosandoorn, de harige boterbloem, het grote akkerscherm,
heelblaadjes, holpijp, gele kamille, duinkruiskruid, grote
ratelaar, rood guichelheil, slangekruid en zwanebloem.
Op 27 augustus en 20 september is er met resp. 12 en 3
mensen in het Waalbos rondgewandeld. Bijzonder was dat
we op 27 augustus een purperreiger zagen. Op 20 september
hebben door lang te wachten uiteindelijk toch de ransuil zien
vliegen. Ook hoorden we vele vleermuizen. Op 6 september is
er toch nog kort naar nachtvlinders gekeken in het Waalbos.
Ditmaal was Jurrien van Dijk van de Vlinderstichting er
ook bij. Ondanks het slechte weer hebben we toch nog een
paar leuke nachtvlindersoorten gezien: een zwart weeskind,
een hagedoornvlinder, een huismoeder en een volgeling. De
vogeltrekexcursie van 29 september is niet doorgegaan.

Vissen in het Waalbos

Zondag 22 september hebben we samen met het
Hoeksche Waards landschap de sloten in het Waalbos
geïnventariseerd op vissen en andere waterorganismen.
Met 10 man en vrouw en wadpakken zijn eerst een
aantal sloten in het oudste deel van het Waalbos
geïnventariseerd. Dit leverde een groot aantal soorten
vissen op: 2 blankvoorns, 20 ruisvoorns, 11 bittervoorns,
1 vetje, 6 kleine modderkruipers, 3 brasems, 1 zeelt,
1 baars, 2 kroeskarpers, 5 snoeken, 7 tiendoornige
stekelbaarzen en 12 marmergrondels. Daarnaast 2 kleine
watersalamanders, een kikkervisje van de groene kikker,
1 grote spinnende watertor, 5 eironde watertorren,
1 slijktor, 3 tuimelaars, 2 staafwantsen, 7 gewone
duikerwantsen, 50 platten waterwantsen, 21 gewone
bootsmannetjes en 1 dwergbootsmannetje. Tevens
ook nog larven van de volgende juffers en libellen: het
lantaarntjes (3), de keizerlibel (6), de bruine glazenmaker
(1), de platbuik (1) en van de gewone oeverlibel (5). En
larven van een eendagsvlieg, 4 kokerjuffers en een

Snoeken

Kleine modderkruiper

gewone zoetwaterpissebed. 13 soorten slakken (12 gewone
hoornschaal; 8 kleine diepslakken; 50 grote diepslakken; 3
spitse moerasslakken; 4 vijverpluimdragers; 1 ovale kapslak;
12 grote poelslakken; 5 ovale poelslakken; 1 moeraspoelslak;
3 bron blaashorens; 46 draaikolkschijfhorens; 9
posthoornslakken; 26 gewone schijfhorens) en 4 soorten
bloedzuigers (24 halsbandbloedzuiger; 11 achtogige
bloedzuigers; 1 eendenbloedzuiger; 1 vissenbloedzuiger).
Daarna is in de grote hoofdwatergang geschept en is een
groene kikker gevangen, 6 kleine modderkruipers, 3 brasems,
1 vetje, 11 bittervoorns, 3 blankvoorn, 17 ruisvoorn, 5 zeelt,
1 baars en 110 marmergrondels. Hier werden ook de larven
van lantaarntje (2), de grote keizerlibel (1) en de glassnijder
(2) gevonden en de insecten: tuimelaars (10), platte
waterwantsen (15) en de larve van een elzenvlieg en een
kokerjuffer maar ook 21 gevlekte amerikaanse rivierkreeften.
Tevens nog 10 soorten slakken: 1 gewone hoornschaal; 3
vijvermossel; 20 grote diepslakken; 2 Jenkins waterhorentjes;
3 grote poelslakken; 8 bron blaashorens; 3 puntige
blaashorens; 2 draaikolkblaashorens; 3 posthoornslakken en
2 gewone schijfhorens.

De laatste plek was in de grote plas in het Waalbos. Daar
waren minder vissoorten en meer kreeften. Er werden
1 bittervoorn, 7 zeelten, 7 vetjes en 55 marmergrondels
gevangen en 11 gevlekte amerikaanse rivierkreeften
van een redelijk groot formaat. Hier werden ook larven
van libellen gevangen: 6 lantaarntjes, 5 keizerlibellen,
1 platbuik en 14 gewone oeverlibellen. Daarnaast nog
kevers en wantsen: eironde watertor (1), duikerwants
(6), platte waterwants (20) en 1 dwergbootsmannetje.
Hier ook weer een larve van een eendagsvlieg en 2
van de elzenvlieg. Bijzonder was de watermijt en de 3
brakwateraasgarnalen. Ook hier werden 13 verschillende
soorten slakken gevonden: gewone hoornschaal (24),
grote diepslak (96), Jenkins Waterhorentjes (100),
vijverpluimdrager (1), grote poelslak (8), oorvormige
poelslak (1), ovale poelslak (3), moeraspoelslak (2),
bronblaashoren (20), puntige blaashoren (20) en
1 gewone schijfhoren. Bijzonder was ook de grote
schildersmossel die gevangen werd en in het bakje zijn
voet uitstak. En dan nog 2 soorten bloedzuigers (de
achtogige en de eendebloedzuiger) en een platworm
(lugubere glijer).

Larve van de grote keizerlibel

Grote spinnende tor

Opvallend was dat in het oudste deel van het Waalbos,
waar nog de oorspronkelijke sloten aanwezig zijn,
veel meer vissoorten en met name snoeken werden
aangetroffen. Ook werden hier nog larven van
watersalamanders gevonden.
Marmergrondel
In de hoofdwatergang werden veel kleine marmergrondels
gevangen. De marmergrondel is een exotische vis die uit
het Donaugebied komt. Ook zaten hier meer exotische
rivierkreeften als de amerikaanse gevlekte rivierkreeft.
In de grote plas waren opvallend meer meer exotische
marmergrondels en gevlekte amerikaanse rivier kreeften.
Wel bijzonder was de vondst van een schildersmossel,
de brakwateraasgarnalen en een platworm. Omdat de
plas niet in verbinding staat met de rest van het gebied,
bestaat het vermoeden dat veel eietjes van exoten via
vogels in het water terecht komen terwijl de andere
vissoorten pas komen als het systeem al langer aanwezig
is. Blijkbaar worden exoten in de oorspronkelijk sloten
door de aanwezige snoeken enigszins in toom gehouden.

Watersalamander

Dode jonge hazen
De afgelopen tijd zijn er veel jonge hazen geboren in het
Waalbos. Zij lopen nu veel over de paden. Helaas zijn er honden
die de jonge hazen pakken en dood maken. De afgelopen
periode zijn er zeker al 6 dode jonge hazen gevonden waarvan
de drie laatste dagen 1 per dag. Jonge hazen zijn nog niet zo
snel als de volwassen hazen en vormen een makkelijke prooi
voor honden. Hierbij een oproep om uw hond aan de lijn te
houden als ie achter de hazen aan gaat.

Bijzondere soorten
Dit kwartaal waren er weinig meldingen van bijzondere
vogels, de ooievaars uitgezonderd. Wel wordt regelmatig
een purperreiger gezien en lepelaars zijn ook vaste gasten.
’s Avonds zien we regelmatig een ransuil vliegen en diverse
vleermuizen.
Wel leuk is dat er ook jonge kuifeenden aanwezig zijn.
Ze zijn heel schuw en zwemmen snel weg. Het paartje
zwarte zwanen is door de familie De Weerdt in het gebied
gebracht. Inmiddels schijnen ze zich naar de Crezeepolder
verplaatst te hebben.

Bosandoorn

Rietgors

Zwarte zwanen

Heelblaadje

Geschubde inktzwammen

Kroonkruid

Nu het weer is omgeslagen en het kouder wordt is
de vogeltrek op gang gekomen. In het Waalbos zitten
momenteel veel kramsvogels die snoepen van de bessen
die er te vinden zijn.
Dit jaar heeft het kroonkruid zich uitgebreid evenals het
heelblaadje. De kaardebol en de paarse morgenster zijn dit
jaar niet meer gezien. Ook de rupsklaver was op 1 plek nog
aanwezig maar al snel weer verdwenen. Ook is er een pluk
bosandoorn, helaas door Staatsbosbeheer afgemaaid. De
bolderik heeft ook nog 1 plekje waar diverse exemplaren
staan. Overigens een vrij giftige plant.
Vrijdag
18 oktober

Zaterdag
2 november

Natuurwerkdag in het Waalbos, 9.0013.00 uur, parkeerterrein Waalweg.
Aanmelden bij Christa 0180 - 42 82 62 of
info@onswaalbos.nl.
Natuurwerkdag in het Waalbos, 9.0013.00 uur, parkeerterrein Waalweg.
Aanmelden bij Christa 0180 - 42 82 62 of
info@onswaalbos.nl.

Vrijdag
15 november

Natuurwerkdag in het Waalbos, 9.0013.00 uur, parkeerterrein Waalweg.
Aanmelden bij Christa 0180 - 42 82 62 of
info@onswaalbos.nl.

Zaterdag
23 november

Natuurwerkdag in het Waalbos, 9.0013.00 uur, parkeerterrein Waalweg.
Aanmelden bij Christa 0180 - 42 82 62 of
info@onswaalbos.nl.

Zaterdag
7 december

Natuurwerkdag in het Waalbos, 9.0013.00 uur, parkeerterrein Waalweg.
Aanmelden bij Christa 0180 - 42 82 62 of
info@onswaalbos.nl.

Vrijdag
20 december

Natuurwerkdag in het Waalbos, 9.0013.00 uur, parkeerterrein Waalweg.
Aanmelden bij Christa 0180 - 42 82 62 of
info@onswaalbos.nl.

Nacht van de nacht op
zaterdag 26 oktober
Op zaterdag 26 oktober doen we mee aan de nacht van de
nacht. Dit keer een spannend samengesteld programma. We
starten om 19.00 uur op het parkeerterrein aan de Waalweg
(achter P Ross Lovell). We maken een avondwandeling door
het Waalbos waarbij we onderweg langs een verhalenverteller
komen. De wandeling eindig aan de Waalweg vanwaar we
worden overgevaren naar het planetarium. Daar krijgen we
uitleg over de sterrenhemel in het planetarium.
Bij goed weer zal er ook buiten naar de sterren worden
gekeken en zal er een nachtvlinderscherm worden neergezet.
De avond zal rond 23.00 uur eindigen.
Er kunnen 20-40 personen deelnemen. Als er meer dan 20
personen zijn dan zullen we 2 groepen maken. Kosten voor
donateurs en vrijwilligers bedragen €5,- pp en voor anderen
€10,- pp. Aanmelden kan via info@onswaalbos.nl.

Komende Natuurexcursies

Kalender excursies & workshops

Er staan weer een aantal wandelingen en natuurexcursies
gepland. In de tabel rechts zijn de data weergegeven. We
proberen voor de activiteiten ook krantenberichten te
plaatsen maar dat lukt niet altijd.

Zaterdag
26 oktober

Nacht van de nacht Start om 19.00 uur op
het parkeerterrein aan de Waalweg, gelegen
achter het terrein van Ross Lovell. Kosten
€5,- voor donateurs en vrijwilligers en €10,voor anderen. Zie meer informatie in de
nieuwsbrief.

Zaterdag
30 november

Winterexcursie vertrek 10.00 uur vanaf
het parkeerterrein aan de Waalweg; Met
aan het eind soep met een broodje bij Ross
Lovell; Kosten €10,- pp.

Zaterdag
28 december

Midwinterwandeling met
midwinterhoorns; vertrek 10.00 uur vanaf
het parkeerterrein aan de Waalweg;

Zaterdag
7 december

Workshop: Wilgenkerstster of
wilgenkrans maken in het Waalbos
14.00-15.00 uur; kosten €5,-.

Donderdag
2 januari

Eindejaarsplantenjacht in het Waalbos:
vertrek 14.00-16.00 uur vanaf het
parkeerterrein aan de Waalweg.

Voor alle activiteiten kan er aangemeld worden bij
Christa via 0180 - 42 82 62 of info@onswaalbos.nl.

Komende workshops
Dit jaar is er nog een workshop wilgenkrans maken.
Ook hiervoor kan er aangemeld worden bij Christa via
0180 - 42 82 62 of info@onswaalbos.nl

Meer informatie?

www.onswaalbos.nl

