
Beheernieuwtjes over 
het Waalbos
Alhoewel er al toestemming is van Staatsbosbeheer om een 

ooievaarspaal en een torenvalkkast te plaatsen, kunnen we 

deze nog niet plaatsen omdat er nog een omgevingsvergunning 

moet worden aangevraagd. De paal van de ooievaar is 5m 

hoog en die van de torenvalk 4m hoog en daarvoor is een 

omgevingsvergunning nodig.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben. Beoogde 

locatie voor de ooievaarspaal is het grasland achter de NH-

Kerk en de torenvalkkast op de plek waar eerst een kast hing 

in de fruitboomgaard.

Inmiddels hebben we de wilgenhut stevig aangepakt en de 

uitgegroeide wilgen afgezaagd. Komende periode zullen we 

er wilgentakken bij gaan plaatsen om ervoor te zorgen dat 

het weer een hut wordt. Ook bij de wilgentunnel zijn de 

uitgegroeide takken grotendeels verwijderd. Ook hebben we 

de bijenidyllen gemaaid en gehooid en al veel wilgenopslag 

verwijderd. Twee vrijwilligsters zijn aan de slag in de 

oude hoogstamfruitboomgaard aan de Langeweg met het 

verwijderen van bramen. Door het groeizame weer is het wel 

vechten tegen de bierkaai en hebben we nu gevraagd aan 

Staatsbosbeheer om er een keer met de machine doorheen 

te gaan. Alle vogels zijn nu uitgebroed, zodat dat nu kan. Ook 

het kabouterpad wordt regelmatig door ons nagelopen en 

gesnoeid.

Nieuwsbrief!
Hierbij de derde nieuwsbrief in 2021 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

Van Staatsbosbeheer hebben we gehoord dat ze bezig zijn 

met een plan voor een geluidwal op het open terrein langs 

de spoorlijn.
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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 

kabouterboekjes te krijgen. Met het bezoekerscentrum de ijsvogel 

moeten nog afspraken gemaakt worden over verkoop van de 

kabouterboekjes.

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
Inmiddels zijn alle vogels uitgebroed. De kieviten verzamelen nu 

zich op de weilanden ter voorbereiding van hun trek naar het 

zuiden, de verste gaan naar Noord-Afrika. Ook zijn er veel ganzen, 

vooral grauwe ganzen, canadese ganzen en nijlganzen te zien. De 

ganzen hebben aardig broedsucces gehad. Dat komt ook omdat 

ze hun jongen bij elkaar houden in een soort crèches, die door een 

groep volwassen ganzen beschermd worden. 

Ook de oeverzwaluwen zijn weer uitgebroed, huizen nog wel rond 

de oeverzwaluwwand met hun jongen. Leuke waarneming is dat 

de op het pad gaan zitten en insecten uit de ganzenpoep vissen. 

Een goede manier om ze iets beter te zien. Naast oeverzwaluwen 

vliegen er in het Waalbos ook boerenzwaluwen en gierzwaluwen. 

Boerenzwaluwen zijn te herkennen aan de lange punten aan 

hun staart en het rood onder hun kop. Gierzwaluwen zijn te 

herkennen aan hun ronde vorm en zijn geheel zwart.  

Oeverzwaluwen weer terug

IJsvogel
Er is de laatste weken ook weer een ijsvogeltje gezien. Deze 

soort begint zich dus weer te herstellen na de strenge winter. 

De ijsvogels zijn in de afgelopen winter massaal doodgegaan 

omdat alle wateren waren dicht gevroren en ze dus niet konden 

vissen. Een ijsvogel heeft elke dag visjes en/of waterinsecten 

nodig. Vaak jagen ijsvogels vanaf een vaste tak boven het 

water van waar hij in het water duikt om zijn prooi te pakken. 

De ijsvogel blijft in de winter wel in Nederland maar verlaat 

wel zijn territorium om elders voedsel te zoeken. In augustus 

en september gaan de jonge vogels op zoek naar een nieuwe 

plek. Een bijzondere waarneming was de grauwe klauwier, 

maar die was er maar een paar dagen. En 20 lepelaars die in 

de langwerpige plassen foerageren, is toch ook wel bijzonder.

Vlinders
De vlinders waren dit jaar laat, maar ook dit jaar zijn weer 

verschillende soorten gezien: Kleine vuurvlinder, bont zandoogje, 

hooibeestje, dikkopje, bruin blauwtje en icarusblauwtje, 

citroenvlinder, atalanta, dagpauwoog en de distelvlinder. 

Bijzonder is ook wel weer dat ook het oranje zandoogje 

aanwezig was. Bijzonder is dat dit jaar ook weer de vuurlibel 

gezien is. Bij de nachtvlinderinventarisatie in juni zijn helaas 

geen grote nachtvlinders langs gekomen, wel de witte tijger en 

een gewone coronamot, bijzonder naam in deze tijden. Ook 3 

september hebben we helaas geen pijlstaarten gevangen maar 

wel de koperuil, de peppel-orvlinder, een zwart weeskind en het 

kameeltje. Mooie soorten om te zien.

In mijn tuin in Rijsoord heb ik trouwens wel een populierpijlstaart 

en een groot avondrood gevangen in de nachtvlinderval. En 

ook zat er een Koninginnepage en een kolibrievlinder op de 

vlinderstruik. Die zouden zomaar uit het Waalbos kunnen komen.

Oranje zandoogje Hooibeestje

KoperuilCoronamot

Kameeltje Zwart Weeskind

Hoogstamfruit-
boomgaard Rijsoord
In de komende periode zullen we ook aan de slag gaan bij de 

hoogstamfruitboomgaard bij de kern Rijsoord. Deze is nu deels 

overgroeid met bramen. Deze bramen zullen worden teruggezet 

zodat we deze boomgaard in de toekomst weer kunnen maaien.

Op diverse plaatsen in het bos is het opkronen van populieren 

nodig. Een karwei wat in de winterperiode goed kan worden 

uitgevoerd. De populieren worden opgekroond zodat het 

mooie rechte stammen worden, die meer opleveren als ze 

uiteindelijk gekapt worden. Dit levert dan weer geld op voor 

het beheer van het Waalbos. Afgesproken is dat al het geld 

wat Staatsbosbeheer verdient in het Waalbos, weer terug 

moet vloeien naar het Waalbos. Op een aantal plekken 

is veel wilgenopschot in de beplantingsvakken, zodanig 

dat deze wilgen de aanplant verdringen. Dit opschot zal 

verwijderd moeten worden. Mogelijk een klus die wij voor 

Staatsbosbeheer op kunnen pakken.

Werk aan de wilgenhut Verwijderen wilgenopschot



Gelderse roos
Op dit moment zijn de helderrode bessen van de Gelderse roos 

overal duidelijk te zien. Deze zullen ook nog lang blijven hangen 

omdat de vogels deze bessen minder lekker vinden en deze 

pas eten als alle andere bessen opgegeten zijn. Vaak hangen 

de bessen van de Gelderse roos daarom in de winter en soms 

zelfs in het voorjaar nog aan de struiken. Daarom zijn ze ook 

vaak te zien op winterse foto’s. In de winter nemen wel de 

hoeveelheden suiker in de bessen toe. De bessen schijnen wel 

vaak te worden gegeten door pestvogels, goudvinken en grote 

lijsters, soorten die nog niet zijn waargenomen in het Waalbos. 

Zou wel leuk zijn als die langs komen. 

De bessen hebben een sterke geur en een zure en bittere smaak 

maar zijn wel eetbaar. Rauw zijn ze in grote hoeveelheden wel 

licht giftig. Er kan jam of gelei van gemaakt worden door koken 

met suiker. De geur blijft echter wel aanwezig.

De bloem van de Gelderse roos bestaat uit kring van grote witte 

bloemen met daarbinnen veel kleinere witte bloemen. De witte 

randbloemen hebben meestal geen meeldraden of stampers 

en zijn dus steriel. Deze krans van witte grote randbloemen 

hebben een functie om insecten aan te trekken. 

Hazeleger
Er zitten best veel hazen in het Waalbos. Dat is bijzonder omdat 

de haas het landelijk gezien afneemt in aantal. Dit vanwege een 

afnemend voedselaanbod, beperktere dekking en toegenomen 

mechanisatie in de moderne landbouwgebieden. De haas is een 

planteneter en voedt zich met jonge grassen, granen, onkruiden 

en allerlei akkergewassen.

Hazen zijn vooral ’s nachts en vroeg in de avond actief maar 

in voorjaar en zomer ook in de schemering en overdag. De 

haas houdt zich schuil overdag schuil in een zogenaamd 

hazenleger, dat is niet meer dan ondiep kuiltje in de grond, in 

de vorm van de haas. De jongen worden ook in dit hazenleger 

geboren. Pasgeboren haasjes zijn volledig behaard en hebben 

de ogen open. Al na één of enkele dagen verlaten 

ze de geboorteplek. Ook de jonge haasjes 

zitten in kleine hazenlegertjes en zitten 

alleen in het gras in hun kuiltje. Na 

zonsondergang gaan ze terug naar 

het hazenleger van de moeder die 

daar dan later ook langs komt om ze 

te zogen, tot ze één maand oud zijn. 

Daarna moeten ze zichzelf redden. 

De sterfte onder jonge hazen is hoog. 

Een haas heeft gedurende het jaar 

doorgaans 4 nesten met een draagtijd 

van zes weken en totaal gemiddeld elf jongen 

per jaar waarvan er twee tot vier in leven blijven. 

In agrarisch gebied sterven veel jonge hazen door maaien 

omdat ze zich verstoppen in het gras en te lang blijven zitten en 

dan in de maaimachine verdwijnen. Maaien met een wildredder 

(een ketting die voor de maaier hangt) kan wel verschil maken. 

Verder sneuvelen veel jonge hazen doordat ze door een roofdier 

gepakt worden. In het Waalbos worden ze vaak gepakt door 

honden en zien we nogal eens een dood haasje liggen.

Hazen zijn solitaire dieren maar in het voortplantingsseizoen, 

zijn ze vaak in groepen te zien waarin ze ook rammelen. Bij deze 

‘boksgevechten’ in de lente gaan de mannetjes met elkaar in de 

slag om een vrouwtje.

Hazen zijn lange-afstandlopers die een snelheid van 65 km/uur 

kunnen halen en vele kilometers per nacht af kunnen leggen. 

Opvallend is dat een vluchtende haas ineens 90 graden van 

richting kan veranderen (het slaan van haken) om aan gevaar te 

ontsnappen door de aanvaller op het verkeerde been te zetten. 

Pastinaak
Pastinaak is een gele schermbloem. Bij een schermbloem komen 

de bloemstelen uit 1 punt. Een bekende witte schermbloem is 

fl uitenkruid. In het Waalbos is pastinaak de enige in het Waalbos 

voorkomende gele schermbloem en daarom dus makkelijk te 

herkennen. Het is een tweejarige plant die goed tegen maaien 

kan maar verdwijnt bij beweiding. De wortel van de pastinaak 

is tegenwoordig te koop in de winkel als groente. Dit zijn veelal 

wel speciaal gekweekte soorten met een dikkere wortel. De 

wilde pastinaak zal een kleinere harde wortel hebben. Als de 

plant bloeit is de wortel helemaal dun omdat de plant dan 

het reservevoedsel uit 

de wortel heeft gebruikt 

om een stengel met een 

bloem te laten groeien. De 

bloemen van de pastinaak 

zijn ook eetbaar en kunnen 

gebruikt worden in de sla of 

voor een kruidenboter (100 

gr pastinaakbloemen, 100 

gr  boter en zout). 
Pastinaak

Bessen van de Gelderse roos

Bloemen van de Gelderse roos

Unieke foto van Haas met jong



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.

Natuurwerkdag met Facilicom

9.00-14.00 uur

Natuurwerkdag

9.00-14.00 uur

Natuurwerkdag

9.00-14.00 uur

Natuurwerkdag

9.00-14.00 uur

Natuurwerkdag

9.00-14.00 uur

Zaterdag 

25 september

Zaterdag 

6 november

Zaterdag 

18 december

Vrijdag 

17 september

Vrijdag 

22 oktober 

Vrijdag 

3 december

Vrijdag 

8 oktober

Vrijdag

19 november

Natuurwerkdag

9.00-14.00 uur

Landelijke natuurwerkdag

9.00-14.00 uur

Natuurwerkdag

9.00-14.00 uur

Andere activiteiten die in de planning staan zijn: 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronaregels en voor 

alle activiteiten moet daarom ook van tevoren aangemeld worden. 

Dit kunt u doen via info@onswaalbos.nl

Rondleiding door Arboretum Trompenburg

vertrek 13.30 uur op het parkeerterrein bij Ross 

Lovell (carpoolen) of 14.00 uur bij de ingang 

van het Arboretum

Zondag

26 september

Vogelexcursie  

14.00 uur 

Kleine kerstmarkt

 10.00-15.00 uur

Zondag

10 oktober

Zaterdag

11 december

Nacht van de nacht 

19.30 uur; nader informatie volgt

Midwinterwandeling met midwinterhoorns 

10.00 uur

Zaterdag

23 oktober

Maandag

27 december

Winterexcursie 

10.00 uur

Oudejaarsplantenjacht 

14.00 -16.00 uur

Zaterdag

27 november

Zondag

2 januari

Voor alle activiteiten moet er van tevoren 

aangemeld worden. Dit kunt u doen via 

info@onswaalbos.nl

Rondleiding 
door Arboretum 
Trompenburg
Zondag 26 september gaan we naar Arboretum Trompenburg 

waar we een rondleiding door de tuin krijgen door Cor van 

Breda. Dit als dank voor het kapwerk wat we voor het 

arboretum bij de Donckse velden hebben gedaan. Bij de 

Donckse velden zijn zaailingen van bijzondere boomsoorten 

uit het arboretum geplant tussen elzen. Die elzen bieden 

bescherming aan de zaailingen maar moeten jaarlijks worden 

gesnoeid om te voorkomen dat ze teveel licht wegnemen 

voor de bijzondere bomen.

Arboretum Trompenburg ligt tussen de 

Honingerdijk en de Groene Wetering naast 

de velden van voetbalclub Excelsior. Een 

arboretum is in principe een verzameling van 

bijzondere bomen. Arboretum Trompenburg 

is meer dan dat, ze hebben ook veel planten, 

bollen en knollen en nu ook een voedselbos. 

Gelegen midden in de stad Rotterdam, is het 

een oase van rust van 8 ha groot. Het arboretum 

wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en is 

afhankelijk van donaties. In het weekend van 25 en 26 

september is er ook een herfstfair met verkoop van planten 

en zijn er een aantal oude ambachten te zien en gezonde 

producten te koop. Normaliter is de entreé €9,95. Wij mogen 

er gratis in en krijgen ook nog een rondleiding. Giften aan het 

arboretum zijn natuurlijk welkom. Zij zijn met corona ook 

maanden dicht geweest. Wilt u mee met deze activiteit, dan 

kunt u zich aanmelden via: info@onswaalbos.nl. We zullen 

vertrekken vanaf het parkeerterrein bij Ross Lovell en zoveel 

mogelijk poolen.


