Nieuwsbrief nummer 1 van 2020
Hierbij de eerst nieuwsbrief in 2020 van Stichting
Natuurbeheer Waalbos. Met deze nieuwsbrief houden
wij u op de hoogte van onze activiteiten.
De nieuwsbrief zal elk jaar ca. 4 keer verschijnen. Vragen of
interessante berichten kunt u sturen naar:
info@onswaalbos.nl

Nieuwtjes over het
Waalbos

Het kabouterpad wordt goed gebruikt. Op verzoek van
Staatsbosbeheer is één stuk van het pad verlegd tussen de
struiken door. Van de gemeente hebben we houtsnippers
gekregen en met de vrijwilligers hebben we op 2 ochtenden
deze snippers op het pad gebracht. Nu moeten er nog
een kabouterpaal worden omgezet. Kabouterboekjes zijn
verkrijgbaar in de Rijsoordse molen en in de bibliotheek van
Ridderkerk en kosten € 3,-.
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeldt heeft
Staatsbosbeheer grote stukken van de bramen gemaaid.
Wij zijn nog in de slag met Staatsbosbeheer om een deel
van de bramen zich weer terug te laten ontwikkelen zodat
de kneutjes er weer in kunnen broeden.
Het ontwerp van een natuurspeeltuin is doorgeschoven
naar 2020. De wanden voor de oeverzwaluwwand zijn
geleverd en in het bos langs het pad neergezet. Als het
weer droger wordt zullen de wanden op de juiste plek
worden geplaatst. We kunnen deze oeverzwaluwwand
realiseren dankzij bijdrage van Vogelbescherming
Nederland, Oranjefonds, Fonobori, Staatsbosbeheer en de
Landschapstafel.

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

De ooievaarspalen laten nog even op zich wachten. Na
aanvankelijk akkoord van Staatsbosbeheer, werd dit weer
ingetrokken. Na nieuw overleg met Staatsbosbeheer, is er nu
toch weer toestemming voor plaatsing van ooievaarspalen.
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.

Jachtrecht

Er is nog jachtrecht in het Waalbos. Bij overname van het
Waalbos van Dienst Landelijke Gebied en gemeente naar
Staatsbosbeheer zaten er nog jachtrechten op en in het
Waalbos, waarvan de langst lopende nog 12 jaar geldig is.
Dit houdt in dat er mag worden gejaagd op de plekken waar
de jachtacte geldig is. In 2019 is 1 van de jachtrechten is
vervallen en is door Staatsbosbeheer nu ondergebracht bij
de Wildbeheereenheid IJsselmonde (WBE). Op die plekken
zal nu enkel als het nodig is schade worden bestreden als
Staatsbosbeheer dit aan de WBE vraagt na toetsing door een
ecoloog van Staatsbosbeheer. Op de andere twee stukken
van het Waalbos mag door de houder van de jachtacte nog
wel gejaagd worden als het seizoen open is voor de jacht. De
jager is niet verplicht het publiek te informeren met bordjes
bij de ingangen maar Staatsbosbeheer heeft afgesproken dat
hij dit wel doet om ongelukken te voorkomen. Ook wordt
Staatsbosbeheer en politie geïnformeerd.

flora- en fauna

Ook zullen we de aangelegde bijen- en vlinderidyllen gaan
maaien met sinusbeheer. Sinusbeheer is een speciale manier
van gefaseerd maaien waarmee heel veel variatie wordt
gecreëerd op een klein stukje. Dat is heel goed voor vlinders,
bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Per maaibeurt laten
we 40% van de vegetatie staan en worden slingerende
maaipaden (sinuspaden) gemaakt. Deze paden variëren in
ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat
uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt
flora- en faunagericht beheer zo verweven in één methode.
Het sinuspad is voor veel vlindersoorten aantrekkelijk. Ze
warmen hierop, hebben er territoria en leggen er hun eitjes.
Als alles wordt gemaaid, dan worden dus ook de eitjes van
de vlinders weggemaaid. Het eerste sinuspad kan al vroeg in
het voorjaar gemaaid worden. Pas als de in de niet gemaaide
stukken de kruiden uitgebloeid zijn, wordt er weer gemaaid.
Ook kunnen bijzondere soorten zo ontweken worden. Omdat
we vorig jaar vrij laat nog gemaaid hebben, zullen we dit
jaar later gaan maaien. Dit zodat overwinterende eitjes en
rupsen eerst uit kunnen komen.
In het voorjaar zal ook de oeverzwaluwwand geplaatst
worden. De vrijwilligers zullen daarbij de buizen achter de
gaten aanbrengen. De al aanwezige ijsvogelwand bij de plas
zal weer vrijgemaakt worden van plantengroei en verder
hersteld worden.
Verder zullen we werkzaamheden voor Staatsbosbeheer
verrichten: wilgenopschot verwijderen op een aantal
plaatsen, wilgen uit bosvak halen, distels trekken, maaien
rondom bankjes en paaltjes, zwerfvuil ruimen, controleren
wildroosters en overstapjes, etc. Ook is het de bedoeling
gaten in de paden te repareren als Staatsbosbeheer daarvoor
grond aanlevert.

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.

Bezoekerscentrum Waalbos
Het bezoekerscentrum staat er inmiddels. Vlak voor de
kerst is de grond rondom het gebouw aangebracht. De
verwachte oplevering van de ruwbouw was verwacht op 19
december 2019. Dat is helaas niet gelukt omdat er toch nog
te veel restpuntjes waren die door de aannemer uitgevoerd
moesten worden. Naar verwachting zal de ruwbouw nu half
januari opgeleverd worden. 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). Openingsdatum is gesteld op zaterdag 9 mei
2020.

Natuurwerkdagen
Ook in het najaar is er weer hard gewerkt in de natuur. Zo
is er veel wilgenopschot verwijderd en is het kabouterpad
voorzien van houtsnippers. Zaterdag 3 november hebben de
leden van de waterschapspartij Water Natuurlijk geholpen
bij het verwijderen van wilgenopschot.

Verslag van
natuuractiviteiten
In het najaar zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Op 26
oktober is er een activiteit in het kader van de Nacht van de
nacht georganiseerd. Tijdens de Nacht van de nacht wordt
aandacht gevraagd voor de lichtvervuiling en de effecten
daarvan op mens en natuur. Dit keer was er een wandeling
door het Waalbos onder leiding van een verhalenverteller.
Daarna stapte men op de boot voor een nachtelijke tocht
over de Waal naar het Planetarium waar men een film over
licht en sterrenhemel te zien kreeg. Aan het eind was er een
kampvuurtje met een drankje op het parkeerterrein.
Op 30 november was er een geslaagde midwinterwandeling.
Het was fantastisch winterweer. Na een heerlijk wandeling
was er een lekker wintersoep bij Ross Lovell met stokbrood. Er
hebben 22 mensen meegewandeld. Op zaterdag 28 december
zijn de midwinterhoornblazers weer gevraagd om te komen
blazen. Voor de liefhebbers was er een begeleide wandeling.
Anderen konden zelf een rondwandeling maken. Er waren ca.
30 deelnemers aan de begeleide rondwandeling. Daarnaast
kwamen er nog 30 mensen zelf rondwandelen. De glühwein en
chocolademelk aan het eind liep ook goed. Op 2 januari is er in
samenwerking met natuurvereniging IJsselmonde meegedaan
aan de jaarlijkse eindejaarsplantenjacht van Floron. Floron
is de landelijke plantenvereniging. Zij willen graag weten
welke planten er in deze winterperiode nog bloeien. Ook voor
insecten is dit belangrijk. Met deze wisselende temperaturen

kunnen insecten in de winter nl. nog best wakker worden
en rondvliegen. Dan is de aanwezigheid van bloeiende
planten belangrijk voor de voedselvoorziening van deze
insecten. Er zijn 20 soorten bloeiende planten gezien in
het Waalbos: Vogelmuur, Raapzaad, Straatgras, Madelief,
Paardenbloem, Paarse dovenetel, Ingesneden dovenetel,
Klein
kruiskruid,
jacobskruiskruid,
duinkruiskruid,
Zilverschildzaad, Kruipende boterbloem, Grote ereprijs,
Klein streepzaad, Kroontjeskruid, Reukloze kamille,
Goudsbloem, Herderstasje, Gewone Berenklauw en
Zilverschildzaad. Dit ondanks het feit dat Staatsbosbeheer
heel veel bermen zeer intensief en vaak gemaaid heeft in
het najaar.
Veel bloeiende planten stonden bij de bergingsvijver waar
de Schotse Hooglanders lopen. Al lopend tussen de Schotse
Hooglanders hadden we een plastic zakje bij om eventuele
moeilijk herkenbare soorten in mee te nemen om ze later te
determineren. Een plastic zakje meenemen bij de Schotse
Hooglanders is echter niet aan te raden. Blijkbaar worden
ze vaak gevoerd vanuit een plastic zaak. Onze plastic zak
leidde daarom tot zeer enthousiaste rondspringende koeien
driftig met hun hoorns zwaaiend. Dit was echt niet fijn. We
waren heel blij toen we veilig over het wildrooster waren.
Ook hebben we nog best veel paddenstoelen gezien:
de paarse schijnridderzwam, het donsvoetje, het
winterdonsvoetje en de grote houtbekerzwam. Helaas
waren we maar met z’n drieën.

Boomstammen op de
parkeerterreinen
De boomstammen op het parkeerterrein aan de Langeweg
zijn een waar genoegen voor de paddenstoelenliefhebber.
De vermoedelijk plataanstammen staan vol met leuke
paddenstoelen. Zo groeien er oesterzwammen en
judasoren. Maar verder ook viltig judasoor, ruig elfenbankje,
kogelhoutskoolzwam, roestbruine kogelzwam, witte
bultzwam, geweizwammetjes, bleke borstelkurkzwam,
rookzwam, zwarte trilzwam, fluweelpootjes, grijze
gaatjeszwam en glimmerinktzwammen. Een pareltje voor
het oog waar de meeste mensen zo aan voorbij lopen.

Schotse Hooglanders
De Schotse Hooglanders worden verplaatst naar de locatie
langs de spoorlijn. Daar kan er niet meer langs ze heen
gewandeld worden. In plaats van de Schotse Hooglanders
komen er andere koeien.

Bijzondere soorten die
gezien zijn
Dit kwartaal waren er weinig meldingen van bijzondere
vogels. Wel wordt regelmatig een kleine en een grote
zilverreiger gezien. Verder zitten er veel torenvalken, wordt
de sperwer, de buizerd en de bruine kiekendief regelmatig
gezien. ’s Avonds wordt regelmatig een ransuil gezien. Ook
zijn er diverse waarnemingen van een ree.
Ook zijn er verschillende overwinterende eenden soorten:
Smienten, wintertalingen en een enkele tafeleend en een
paar dodaarsjes. Door de kap van de boomgaard aan de
Rijksstraatweg zijn er veel kramsvogels die snoepen van
het achtergebleven fruit en ook het Waalbos aandoen.
Ook een enkele koperwiek wordt gezien. In de elzen op het
parkeerterrein zitten nog steeds puttertjes en af en toe
groenlingen.

Komende Natuurexcursies
Ook staan er weer een aantal wandelingen en
natuurexcursies in de planning. In onderstaande tabel
zijn de data weergegeven. 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.

Zaterdag
29 februari

Vogelexcursie voor de jeugd door
Natuurvereniging Ijsselmonde van 14.00 16.00 uur; aanmelden via:
www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda

Zondag
8 maart

Vroege vogelexcursie in het Waalbos; 8.00
uur op het parkeerterrein Waalweg; bij Ross
Lovell;
aanmelden via info@onswaalbos.nl

Dinsdag
7 april

Avondexcursie Waalbos; 19.00 op het
parkeerterrein Waalweg; aanmelden via
info@onswaalbos.nl

Zaterdag
18 april

Vroege vogelexcursie door Natuurvereniging
IJsselmonde; 7.00 op parkeerterrein
Waalweg bij Ross Lovell; aanmelden via:
www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda

Meer informatie?

www.onswaalbos.nl

Dinsdag
5 mei

Avondexcursie Waalbos; 19.00 op
parkeerterrein Waalweg: anmelden via
info@onswaalbos.nl

Zaterdag
16 mei

Vlinder- en libellenexcursie; 10.00 uur op
parkeerterrein Waalweg bij Ross Lovell;
Avondexcursie Waalbos; 19.00 uur
aanmelden via info@onswaalbos.nl

Dinsdag
2 juni

Avondexcursie Waalbos; 19.00 op
parkeerterrein Waalbos aan de Waalweg;
aanmelden via info@onswaalbos.nl

Vrijdag
5 juni

Nachtvlinderinventarisatie; 22.00 uur op
parkeerterrein Waalbos aan de Waalweg;
aanmelden via info@onswaalbos.nl

Zaterdag
20 juni

Koken met kruiden; nader bijzonderheden
volgen later.

Zondag
21 juni

Midzomeravondwandeling; 21.30 op
parkeerterrein Waalbos aan de Waalweg;
aanmelden via info@onswaalbos.nl

Dinsdag
7 juli

Avondexcursie Waalbos; 19.00 op
parkeerterrein Waalbos aan de Waalweg;
aanmelden via info@onswaalbos.nl

