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Nieuwsbrief!
Hierbij de tweede nieuwsbrief in 2021 van Stichting
Natuurbeheer Waalbos. Met deze nieuwsbrief

De kabouterboekjes zijn verkrijgbaar in de Rijsoordse molen, in
de bibliotheek van Ridderkerk en op Rijksstraatweg 35 bij de
familie Neeleman en kosten € 3,-. Ook op Rijksstraatweg 28 zijn

houden wij u op de hoogte van onze activiteiten

kabouterboekjes te krijgen. Met het bezoekerscentrum de ijsvogel

en bijzondere waarnemingen in het Waalbos. De

moeten nog afspraken gemaakt worden over verkoop van de

nieuwsbrief zal elk jaar ca. 4 keer verschijnen.

kabouterboekjes.

Vragen of interessante berichten kunt u sturen naar:
info@onswaalbos.nl

Beheernieuwtjes over
het Waalbos
Zoals gezegd is er toestemming van Staatsbosbeheer om een
torenvalkkast te plaatsen. Binnenkort zullen we deze gaan
plaatsen op een plek in de buurt van de oude boomgaard, waar
ook een torenvalkkast hing. Torenvalken zijn uitermate nuttig
door het vangen van muizen, zoals op de foto te zien is.
Verder zullen we tijdens NL doet nog een tweetal bijenhotels
maken die we bij de andere parkeerplaatsen van het Waalbos
gaan plaatsen. Ook zijn we gestart met het maaien van de
vlinder- en bijenidylle en de laagstamfruitboomgaard. Dit
leverde ons veel commentaar op van een natuurliefhebber, die
vond dat dit niet kon in het broedseizoen. Uiteraard vinden
wij verstoring van broedende vogels en jonge hazen ook niet
kunnen, reden waarom 2 vrijwilligers voor de maaimachine
uitgelopen zijn om te controleren of er geen broedende vogels
of jonge hazen zaten. En dat was niet het geval. Wij maaien
de bijen- en vlinderidylle volgens het sinusmaaienprincipe van
de vlinderstichting waarbij 4x per jaar gemaaid wordt waarbij
steeds 40-50% van de vegetatie blijft staan. Doordat we
het met de handmaaier doen kunnen we ook heel selectief
maaien. Zo zijn de bloeiende planten gespaard en met name
de zuring en brandnetel gemaaid.
Inmiddels is ook het kabouterpad op sommige plekken
opgehoogd met zand zodat het minder snel onder water
komt te staan en daarna aangevuld met houtsnippers. En de
wilgentunnel is gesnoeid. De wilgenhut moet nog een grote
beurt krijgen.
Het bijenhotel van wilgen wat in de buurt van de wilgenhut
staat, was door de jeugd leeggehaald en hebben we weer
gevuld en afgedekt met gaas, dit keer.

Jagende torenvalk

Torenvalk eet een
gevangen muis

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

Natuurnieuws uit het
Waalbos
Het voorjaar is al goed begonnen. Vanaf maart zijn de kieviten,
tureluurs en scholeksters weer terug. Op de ijsbaan lagen wel
3 nesten van kieviten. Pieter Brand had er keurig schrikdraad
omheen gezet toen zijn paarden er gingen grazen. Op dit
moment lopen er nog verschillende jonge kieviten rond in het
gebied. De ouders hebben veel werk aan de bescherming van
de jongen door de aanwezigheid van veel kauwen en kraaien.

De koekoek is ook weer gehoord en gezien. Die is op zoek
naar een lekker nestje om zijn eieren in te dumpen. Hiervoor
zoekt ie een nest van een kleine karekiet, rietzanger of
heggenmus. Daar legt ie 1 ei in. Als dit ei uitkomt, dan wordt
het koekoekjong geadopteerd door de gastouder. Als dank
daarvoor werkt de koekoek de jongen van de gastheer het nest
uit. Het koekoeksjong wordt ook veel groter dan de jongen
van de gastheer zodat de gastheren hard moeten werken om
het koekoeksjong te voeden. De eigen jongen overleven het
niet. Een wreed schouwspel maar desondanks is de koekoek
wel een onwijs mooie vogel.

En af en toe komt de kiekendief ook nog even kijken of ie een
kuikentje kan scoren.
In maart kwamen ook de blauwborsten en de kneutjes weer
terug. De eerste weken waren ze goed te zien terwijl de
blauwborstmannen zichzelf profileerden om een vrouw te
vinden. Overigens waren de heggenmussen en de groenlingen
eerder met de hofmaking. Tegelijk met de blauwborsten
kwamen ook de rietzangers weer terug. Daarna volgden
achtereenvolgens de Tjiftjaf en de Fitis. En nog later waren ook

De koekoek

de zwartkop en de grasmus weer terug. En als laatste werden
ook de sprinkhaanzanger, de kleine karekiet en de tuinfluiter
weer gehoord en af en toe ook kort gezien. Daarnaast
gingen ook de jaarrond aanwezige koolmezen, pimpelmezen,
merels, groenlingen, roodborstjes, puttertjes, staartmezen,
zanglijsters en winterkoninkjes aan het broeden.

De karekiet

Putter aan de dis bij de

Blauwborst met voer voor zijn

paardenbloem

jongen

De rietzanger met de witte streep
boven het oog

Kneu met rode borst en kop

Zwartkop man met een zwarte
pet, de vrouw heeft een
bruine pet

De heggemus met grijze kop

Jagende torenvalk

Torenvalk eet een
gevangen muis

Ook eenden soorten broeden in het Waalbos: kuifeend,

Verder zijn gele en witte kwikstaarten gezien en is de veenmol

krakeend, wilde eend en slobeend. De wintertaling en

ook weer gehoord. Dat is een soort krekel die in een holletje

de smient zijn dit jaar lang gebleven maar inmiddels wel

langs de slootkant zit te tjirpen en vooral in de avonduren te

vertrokken naar hun zomeradres. Ook is weer één zomertaling

horen is. Tijdens de avondklok zijn diverse malen de ransuil

waargenomen, maar of ie ook gaat broeden, is de vraag. Alle

gehoord en gezien, zittend in een boom naast de Waalbrug.

eenden soorten maken een nest van riet en gras met dons

Ook de bosuil laat zich af en toe horen. Overdag kunnen we

er doorheen. Als de eend het nest verlaat dekt hij het nest

het gelach van de groene specht horen.

keurig af met dons en gras. Hierdoor is zo’n eendennest vrijwel
onzichtbaar. Behalve als de eend in grote stress het nest moet
verlaten door los lopende honden, dan vliegt de eend direct
van het nest zonder dit netjes af te dekken. Voor een kraai
is dat kaasje, want overvliegend zijn de dan meestal witte of
witgroene eieren heel goed te zien. Regelmatig liggen er dan
ook eieren op het pad. Die kraaien zijn ook niet gek, als je zo’n
ei op het pad laat vallen, gaat het kapot en dan kun je het
lekker opeten.

Ondertussen zijn de ganzenjongen al groot en lopen ze
rond in grote groepen. Ganzen hebben samen een ganzen
crèche waarin ze gezamenlijk alle jongen beschermen. Dat
is behoorlijk effectief zodat veel ganzenjongen overleven.
Dat zou ook een goede strategie zijn voor de kievit en andere
weidevogels.

De ijsvogels zijn behoorlijk uitgedund na de strenge winter en
worden nu zelden gezien.
De nestgaten van de oeverzwaluwwand zijn door onze
vrijwilligers weer vol gestopt met zand en net op tijd. De
oeverzwaluwen zijn in april weer teruggekomen en bevolken
in grote getale de oeverzwaluwwand. Inmiddels zijn de jongen
uit het ei en worden gevoerd en is het een drukte van belang.
Dit jaar is ook op verschillende plekken een cettiszanger
waargenomen. Herkenbaar aan zijn zeer luide zang. Verder een
zogenaamd KBV-tje= Klein Bruin Vogel-tje.

Bijzondere soorten
die gezien zijn
De afgelopen periode zijn de volgende bijzondere soorten
gezien: de purperreiger, de steltkluut, het vrouwtje
van de krooneend, de tapuit, de gele kwikstaart en de
roodborsttapuit en in het stuk Waalbos bij het spoor is de
nachtegaal gesignaleerd. Voor actuele waarnemingen kunt
u kijken op: https://waarneming.nl/locations/673493/
observations/?advanced=on
Als u hier zelf een account aanvraagt, kunt u op uw
smarttelefoon een app installeren die geüploade foto’s van
een naam voorziet. Deze app doet dat vrij goed en kan gebruikt
worden voor alle soortgroepen.
Voor vogelgeluiden is er ook een app: BirdNET
Voor mensen met een Android telefoon:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_
chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=nl&gl=US

Oeverzwaluwen weer terug

Voor mensen met een iPhone:
https://apps.apple.com/us/app/birdnet/id1541842885

Bezoekerscentrum
de IJsvogel
Inmiddels is het beleid van het bestuur van de IJsvogel
gewijzigd en beseffen zij, dankzij interventie van de
gemeente, dat het schenken van koffie een ondergeschikte
activiteit is bij de informatieve functie en is duidelijk dat
verjaardagsfeestjes ter plaatse niet passen. Derhalve heeft
Stichting Natuurbeheer besloten ook haar intrek te nemen
in de IJsvogel. Een groot deel van de gereedschappen staat
er inmiddels en binnenkort zullen we starten met inrichten
van een educatieve natuurinrichting. De tuin is inmiddels ook
gevormd zodat deze ingericht kan worden met planten en
andere zaken. Wij zullen dit als stichting op ons nemen met
de hulp van 10 van onze vrijwilligers.

De stippelmot
In mei worden vaak struiken gezien die vol zitten met een
soort spinnenrag. Dit is het rag van de spinselmot. Deze
motjes leggen hun eitjes met name op de kardinaalsmuts. Als
de rupsjes uit het ei komen spinnen ze een web waar ze in
zitten. Dit beschermt de rupsen tegen vogels. Zoveel rupsen
bij elkaar eten de struik vrijwel helemaal kaal en verpoppen
dan in dezelfde webjes. Na het uitkomen van de poppen
verdwijnen de webjes weer tot volgend jaar. En de struik
groeit weer gewoon uit en heeft in het najaar gewoon zijn
kenmerkende vruchten, die lijken op de muts van de kardinaal.
In enkele gevallen zitten de stippelmotten ook wel op andere
boomsoorten. Over het algemeen vormt dit motje dus geen
enkel probleem en hoeft dan ook niet bestreden te worden.

Er is nog wel een weg te gaan voordat de IJsvogel ook echt ons
en onze activiteiten faciliteert, wat het primaire doel van die
aparte stichting is.

Een ingepakte

Rups van de stippelmot en

kardinaalsmuts

boven de kardinaalsmuts

Fluitekruid
Fluitekruid komt uit de familie van de schermbloemen. Deze
planten hebben een bloem waarbij de schermen uit 1 punt
komen en staat vaak in bermen en langs paden. Dit is
één van de eerste planten die zo massaal bloeien en
een teken van de start van het voorjaar. Het fluitekruid
dankt zijn naam aan het feit dat van de stengel fluitjes
gemaakt kunnen worden. Om een fluit te maken
moet bij een holle fluitekruidpijp, met onderaan een
dichte knoop, ongeveer halverwege een snee overlangs
gemaakt worden.
Vanwege de fijne blaadjes werd de plant ook wel ‘Hollands
kant’ genoemd.
De plant is te verwarren met de giftige hondspeterselie en
dolle kervel. Van Hondspeterselie is in het Waalbos meer dan
5 jaar geleden 1 exemplaar aangetroffen en daarna niet meer.
Dolle kervel is nog nooit gezien in het Waalbos.

Fluitekruid vormt een bloeiende rand langs de paden

Activiteiten
Langzamerhand zijn we weer gestart met natuurwerkdagen
waarbij we de groep verdelen over het gebied met verschillende
werkzaamheden en het in acht nemen van de 1,5 meter. We
hebben voor de komende periode de data vast geprikt.
Zaterdag

Natuurwerkdag

5 juni

9.00-14.00 uur

Vrijdag

Natuurwerkdag

18 juni

11.00-15.00 uur

Zaterdag

Natuurwerkdag

3 juli

9.00-14.00 uur

Vrijdag

Natuurwerkdag

16 juli

9.00-14.00 uur

Zaterdag

Natuurwerkdag

24 juli

9.00-14.00 uur

Zaterdag

Natuurwerkdag

schaal. Vooralsnog kunnen daar maar een beperkt aantal mensen

21 augustus

9.00-14.00 uur

aan meedoen.

Vrijdag

Natuurwerkdag

28 augustus

9.00-14.00 uur

Vrijdag

Natuurwerkdag

10 september

9.00-14.00 uur

Zaterdag

Natuurwerkdag

25 september

9.00-14.00 uur

Vrijdag

Natuurwerkdag

8 oktober

9.00-14.00 uur

Ook willen we weer starten met natuurwandelingen op kleine

Vrijdag

Nachtvlinders in het Waalbos

11 juni

22.00 uur Waalbos; max 4 personen
Onder voorbehoud van goed weer

Maandag

Midzomeravondwandeling

21 juni

21.00 uur op P Waalbos aan de Waalweg;
max 6 personen

Zondag

Planteninventarisatie

4 juli

10.00 uur; max 6 personen

Dinsdag

Avondexcursie Waalbos

6 juli

19.00 op P Waalbos aan de Waalweg;

Vrijdag

Natuurwerkdag

22 oktober

9.00-14.00 uur

Zaterdag

Landelijke natuurwerkdag

Vrijdag

Nachtvlinders in het Waalbos

6 november

9.00-14.00 uur

3 sep

20.30 uur Waalbos; max 8 personen

Vrijdag

Natuurwerkdag

19 november

9.00-14.00 uur

Vrijdag

Natuurwerkdag

3 december

9.00-14.00 uur

Zaterdag

Natuurwerkdag

18 december

9.00-14.00 uur

max 6 personen

Lindepijlstaart

Populierstaart

Pauwoogpijlstaart

Groot avondrood

Voor alle activiteiten moet er van tevoren
aangemeld worden. Dit kunt u doen via

info@onswaalbos.nl

