
Nieuwsbrief!
Hierbij de derde 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
Op gebied van het beheer van het Waalbos is het wat stil. Eén 

van de graspaden is inmiddels door onze vrijwilligers gemaaid, 

omdat Staatsbosbeheer dit pad had overgeslagen.

We zijn druk bezig geweest met het maaien en hooien van 

de bijen- en vlinderidyllen. Op dit idylle bij het parkeerterrein 

bloeiden dit jaar al diverse kruiden als knoopkruid, ratelaar, 

wilde peen, rolklaver, witte en rode klaver en zijn verschillende 

vlindersoorten waargenomen. Zoals bijvoorbeeld het 

icarusblauwtje, het bruine blauwtje, de kleine vuurvlinder, het 

hooibeestje, het zwartsprietdikkopje en natuurlijk algemenere 

soorten als bruin zandoogje, citroenvlinder, dagpauwoog, 

atalanta, kleine vos. 

Het kabouterpad is ook weer gemaaid en gesnoeid. De 

kabouterboekjes zijn verkrijgbaar in de Rijsoordse molen, in de 

bibliotheek van Ridderkerk en kosten € 3,-.

De oeverzwaluwen zijn weer vertrokken naar het zuiden. Er 

hebben ca. 32 paartjes gebroed. Omdat de grond iets verzakt 

is zal nog aanvulling van het grondlichaam plaats vinden. 

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 3 van 2020



Bezoekerscentrum 
Waalbos
Het bezoekerscentrum is op 12 september geopend en heeft 

de naam ‘De ijsvogel’ gekregen. Helaas is er verschil van 

mening over het type activiteiten die in het bezoekerscentrum 

mogen plaats vinden. Zo is met de bewoners en Ross Lovell 

afgesproken dat er geen feesten georganiseerd zullen worden 

en wil met name de ijsclub dit nu toch gaan doen. Ook het 

bestemmingsplan laat dit niet toe. Ook ziet het bestuur 

van het bezoekerscentrum (waarin wij helaas maar met 1 

bestuurslid vertegenwoordigd zijn) het schenken van koffie 

als hoofddoel terwijl ons inziens het vooral gaat om het 

verstrekken van informatie waarbij koffie een bijzaak is. 

Verder worden geen eenduidige prijzen gehanteerd voor 

de achterliggende organisaties. Onze vragen daarover 

zijn nog steeds niet beantwoord door het bestuur van 

het bezoekerscentrum. Reden voor ons om voorlopig 

onze activiteiten in het bezoekerscentrum op een laag 

pitje te zetten. Wij willen in de toekomst wel cursussen, 

wandelingen en tentoonstellingen in het bezoekerscentrum 

gaan organiseren. 

Bestuurslid gezocht
Stichting Natuurbeheer Waalbos zoekt een nieuw 

bestuurslid. Heeft u interesse kom dan eens praten of een 

bestuursvergadering bijwonen. 

Laat het weten via info@onswaalbos.nl of mail naar de 

secretaris: cpgroshart@gmail.com.

Vind je foto’s maken 
leuk en houd je van 
de natuur?
Stichting Natuurbeheer Waalbos daagt je uit om mee te doen 

met jouw beste foto van de natuur. Ga lekker naar buiten en leg 

jouw unieke moment vast. Je mag zelf kiezen of je een bloem, 

wolken of iets anders fotografeert. De enige voorwaarde is dat 

hij in het Waalbos is gemaakt en over natuur gaat.

Er zijn 2 leeftijdscategorieën: een categorie tot 17 jaar en een 

categorie vanaf 17 jaar. De uitslag wordt 28 november bekend 

gemaakt.

Stuur uiterlijk 1 december je mooiste 

foto naar infowaalbos@gmail.com. Je mag 

maximaal twee foto’s inleveren. Zet jouw naam, leeftijd en 

het onderwerp in de bestandsnaam (bijv. Fred Foto 13 – 

witte vlinder.jpg). De 5 mooiste foto’s per categorie worden 

geselecteerd en zullen op de website gezet worden en 

opgehangen worden in het bezoekerscentrum. Via de website 

kan gestemd worden op de mooiste foto per categorie en 

ook in het bezoekerscentrum zal een stembus staan om te 

stemmen om de mooiste foto per categorie. De winnaars 

worden zo snel mogelijk bekend gemaakt en krijgen een VVV-

cadeaubon. De ingeleverde foto’s kunnen na afloop door de 

Stichting gebruikt worden als promotiemateriaal. Veel succes 

en geniet!!! 



Digitaal voor 
kinderen
Het IVN geeft op de website https://www.ivn.nl/groen-

om-te-doen diverse tips om buiten aan de slag te gaan. Dit 

als alternatief voor het wegvallen van de excursies buiten. 

Dit zodat u thuis toch aan natuurbeleving kan doen. Zij 

zijn daarom gestart met een campagne waarbij ze mensen 

inspiratie bieden om coronaproof van de natuur te genieten 

in het huis, de tuin of op het balkon.

Meer weten van 
planten?
Op zaterdag 12 december organiseert de landelijke 

plantenclub FLORON een botanische dag. ‘s Ochtends is 

er een digitaal lezingenprogramma, waar iedereen met een 

computer, tablet of telefoon aan kan deelnemen. De dag 

start om 9.00 uur met een koffie-inloop en wordt om 10.00 

uur digitaal geopend. Daarna zijn er lezingen tot 12.30 uur 

en is er een plantenquiz om 12.30 uur. In de middag zal er 

een actief digitaal én buitenprogramma aanbieden met 

excursies door heel Nederland en (online) workshops. Denk 

bijvoorbeeld aan een excursie over het herkennen van bomen 

en struiken in de winter, leer alvast wat winterbloeiers voor 

de Eindejaars Plantenjacht, of sluit aan bij een workshop over 

schermbloemigen. Aanmelden kan via:

https://www.floron.nl/actueel/floron-dag-2020/utm_source/

floron/utm_campaign/a0d20cf451-floron_plantenjacht17_

copy_01/utm_medium/email/utm_term/0_105d2cfd51-

a0d20cf451-530600097

Ook Stichting Natuurbeheer Waalbos werkt aan producten 

waarmee u zelf een mooie wandeling kunt maken in het 

Waalbos.

Verslag van 
activiteiten
Van half maart tot half juni hebben onze natuurwerkactiviteiten 

grotendeels stilgelegen en is er alleen af en toe een beetje 

gesnoeid op het kabouterpad, zwerfvuil geruimd en gemaaid 

rondom bankje en palen.

We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met het maaien 

en hooien van de bijen- en vlinderidylle, zwerfvuil ruimen, 

onderhoud van de bijenhotels en het vrij houden van het 

kabouterpad. Af en toe was het ook gewoon te warm om te 

werken.

De avondwandeling van 25 augustus is wel doorgegaan met 

3 deelnemers. De visinventarisatie is geschrapt omdat daarbij 

de 1,5m slecht te handhaven is.

Alternatieve 
activiteiten
De landelijke organisatie van de nacht van de nacht op 

24 oktober heeft een alternatief programma opgesteld 

voor deze avond. Dit is online te volgen via: https://www.

nachtvandenacht.nl/nieuws/livestream

• Met om 19.00 uur een lezing sterrenkunde voor kinderen, 

door sterrenkundige Jeffry Bout. 

• Om 20.00 uur een workshop nachtfotografie van 

ambassadeur Johan van der Wielen (een van de beste 

nacht- en natuurfotografen).

• Om 21.00 uur start ambassadeur Govert Schilling een 

masterclass sterrenkunde.

• Het programma wordt om 22.00 uur afgesloten 

met een interessante lezing van prof Joke Meijer 

over de gevolgen van lichthinder op mens en dier. 

De avond wordt ingeleid door Vincent Bijlo. Ook Andre Kuipers 

doet een bijdrage.



Verder is de kleine vuurvlinder regelmatig gezien. Deze rupsen 

eten met name van veldzuring die op een aantal plekken 

voorkomt. Het is eentonig maar ook deze vlinder overwintert 

als halfvolgroeide rups in de strooisellaag in de buurt van de 

plant waar hij ook verpopt. 

Veldzuring is overigens ook heel goed te eten voor ons mensen. 

De bladeren kun je door de sla doen of op een boterham en 

hebben een licht zure smaak maar ook gebruiken in een saus 

of een soep. Het voorkomen van veldzuring is overigens ook 

vrij bijzonder. Meestal komen de grotere zuringsoorten als 

ridderzuring, krulzuring en bermzuring voor in onze omgeving. 

Deze planten zijn minder goed eetbaar omdat ze zuurder zijn.

Bijzondere soorten 
die gezien zijn
In de zomerperiode waren de meeste vogels vrijwel niet 

meer zichtbaar. Zaten vooral in de struiken. Wel zijn diverse 

maken grote zilverreigers en lepelaars gezien. Bijzonder is dat 

op verschillende plekken in het gebied nu Akkerscherm was 

te zien terwijl deze plant vorig jaar nog maar op een plek is 

gevonden. Ook is op 1 plek Heggedoornzaad gevonden wat 

redelijk bijzonder is omdat ik die eerder alleen in Zuid-Limburg 

ben tegen gekomen. Ook kroonkruid en kaardenbol hebben 

zich wat uitgebreid evenals het heelblaadje. De bosandoorn is 

gelukkig toch weer teruggekomen nadat ie vorig jaar helemaal 

weggemaaid was door Staatsbosbeheer. Op twee plekken 

is gevlekte rupsklaver gevonden. De paarse morgenster is 

niet meer gezien. De gele morgenster is nog wel op een 

aantal plekken gezien. Van de bij aanleg gezaaide kruiden als 

korenbloem, gele kamille, goudsbloemen zijn nog een enkel 

exemplaar terug te vinden.

Op vlindergebied is opvallend dat er veel hooibeestjes 

vliegen. Hooibeestjes zijn kleine oranje vlindertjes die na 

het neerstrijken op de grond vrijwel direct hun vleugels 

dichtklappen en deze pas weer open doen als ze wegvliegen. 

Op de onderzijde van de vleugel hebben ze een 

oogje. De rupsen van deze vlinder leven op 

verschillende grassoorten en overwintert 

als half volgroeide rups op en in een 

stengel. Daarna verpot hij zich aan 

een grasstengels. Ze komen vooral 

voor in ruigten en bloemrijke 

graslanden. Het voorkomen van 

het hooibeestje is redelijk bijzonder 

maar in het Waalbos komt hij veel 

en vrijwel overal voor. Waarschijnlijk 

omdat veel gras blijft staan in de winter.

Verder is ook het bruine blauwtje best een bijzondere 

verschijning. De rupsen van deze vlinder zitten met name op 

de ooievaarsbek en reigersbek. Ook deze rupsen overwinteren 

als halfvolgroeide rupsen in strooiselagen en verpopt daar ook. 

We hebben besloten de app met leuke waarnemingen 

te stoppen omdat dit vanwege privacy redenen lastig is 

met namen en telefoonnummers. We gaan proberen meer 

informatie te delen via facebook. Leuke waarnemingen kunt 

u doorgeven via info@onswaalbos.nl



Komende 
natuurwerkdagen
Inmiddels zijn onze activiteiten weer stil gelegd tot in ieder 

geval eind oktober door Staatsbosbeheer. Onderstaand zijn 

de geplande werkdagen weergegeven. Het is nog onduidelijk 

wanneer we weer aan de slag kunnen. Als we weer aan de slag 

gaan nemen we de coronaregels in acht. Zo letten we op de 

1,5 m, hebben we drankflesjes in plaats van bekers en worden 

de broodjes via catering verzorgd door Ross Lovell. 

Nog uit te voeren werkzaamheden 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 van boomgaarden, snoeien van 

fruitbomen en verwijderen van bramen in de boomgaarden.

Natuurwerkdag in het Waalbos 

9.00-13.00 uur parkeerterrein Waalweg

Natuurwerkdag in het Waalbos 

9.00-13.00 uur parkeerterrein Waalweg

Zaterdag 

12 december

Vrijdag 

27 november

Zaterdag 

7 november

Natuurwerkdag in het Waalbos 

9.00-13.00 uur parkeerterrein Waalweg Natuurexcursies
Het is nog onduidelijk welke natuurexcursies doorgaan. 

De excursie van 24 oktober gaat niet door. Op zaterdag 28 

november staat, onder voorbehoud, een winterexcursie 

gepland met een maximum aantal deelnemers (op dit moment 

is dit maximum 12 deelnemers). Aan het eind eten we een kop 

soep met een broodje bij Ross Lovell, indien mogelijk. Kosten 

bedragen €10.00 pp. Nadere informatie is te verkrijgen bij 

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

Nacht van de nacht

Online lezingen via: https://www.

nachtvandenacht.nl/nieuws/livestream

Zaterdag 

24 oktober

Avondwandeling

Kunt u zelf een uitgezette wandeling in het 

donker maken

24-31 oktober 

Winterexcursie 10.00 uur op P Waalbos aan 

de Waalweg met aan het eind een kop soep en 

een broodje; kosten €10,- pp; aanmelden via 

info@onswaalbos.nl

Zaterdag 

28 november

Oudejaarsplantenjacht in Waalbos; 14.00-

16.00 uur op P Waalbos aan de Waalweg; 

aanmelden via info@onswaalbos.nl

Zondag 

27 december

Midwinterhoornwandeling, nadere informatie 

volgt in de laatste nieuwsbrief

Zatetdag 

2 januari 2021
Meer informatie? 

www.onswaalbos.nl

Donateurs- en 
vrijwilligersactiviteit
Op 31 oktober hadden we een donateursactiviteit georganiseerd 

met een rondleiding door Arboretum Trompenburg. Inmiddels 

is duidelijk geworden dat deze activiteit in verband met corona 

geen doorgang kan vinden. 


