
Jaarverslag Stichting Natuurbeheer Waalbos over het jaar 2021 

Het jaar 2021 was wederom een jaar met beperkingen vanwege corona. Vanaf half november t/m 

december kon er niet gewerkt worden. In  2021 zijn er 29 natuurwerkdagen en 11 wandelingen en 

excursies geweest. Totaal waren er 243 deelnemers aan de natuurwerkdagen (totaal is er 950 uur 

gewerkt) en 126 deelnemers aan de excursies (zie tabel 1 en 2). Op deze dagen is wilgenopschot 

gesnoeid, zijn jacobskruiskruid uitgetrokken, is zwerfvuil geruimd, is gemaaid rondom de bankjes, 

zijn de vlinder- en bijenidyllen, is de oeverzwaluwwand hersteld en aangevuld met zand en de 

boomgaard gemaaid en gehooid en de fruitbomen gesnoeid. De 6 nestvlotjes voor sterntjes zijn 

opgezocht en weer neergelegd in de bergingsvijvers. Het kabouterpad is regelmatig vrijgemaakt van 

bramen en takken. Ook is er vanaf juni 2021 tot oktober 6x in de heemtuin gewerkt met een kleine 

groep vrijwilligers (totaal 118 uur)om distels te verwijderen, te maaien en te hooien van het gras en 

de wal rond het gebouw; het planten van vlinderstruiken, herfstasters, muurleeuwebek, Oost-

Indische kers, winterjasmijn, stekel loze braam, framboos en druif tot het bestuur van de ijsvogel dit 

heeft beëindigd. Er is meegewerkt aan de cursus van het Zuid-Hollands Landschap door een 

plantencursus te geven voor de 18 deelnemers, er is één vrijwilligersavond georganiseerd en er zijn 3 

nieuwsbrieven uitgebracht. 

Het bestuur heeft in 2021 12 keer vergaderd. Drie bestuursleden hebben het bestuur verlaten en 

twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden en er zijn twee aspirant bestuursleden. 

Tabel 1. Jaaroverzicht excursies 2021 

Datum Excursies Aantal pers. 

vr 11 juni Nachtvlinders in het Waalbos  4 

zo 21 juni Midzomeravondwandeling Waalbos 10 

Zo 4 juli Planteninventarisatie 2 

Di 6 juli Avondexcursie Waalbos  3 

Di 24 aug Avondexcursie Waalbos  19 

Vr 3/9 Nachtvlinders in het Waalbos 25 

za 12 sep visexcursie door HWL 8 

Zo 26 sep Rondleiding Arboretum Trompenburg 8 

Zo 10 okt Trekvogelexcursie 18 

Za 30 okt Nacht van de nacht activiteit 25 

Za 27 nov Winterexcursie Waalbos  afgelast 

12 dec Workshop kerstster en wilgenkrans maken afgelast 

27-dec Midwinterwandeling met midwinterhoorns afgelast  

2 jan Oudejaarsplantenjacht  4 

 Totaal  Aantal deelnemers  126 

 

  



Tabel 2. Jaarverslag natuurwerk 2021 

datum Natuurwerkdag Aantal pers. Aantal uur 

Za 20 feb Natuurwerkdag Donckse velden 11 44 

Vr 5 mrt Natuurwerkdag: wilgen langs plas gekapt met kettingzaag 3 15 

Za 19 mrt Natuurwerkdag: wilgenopschot verwijderd 6 24 

Za 27 mrt Natuurwerkdag: kabouterpad aangevuld; wilgenopschot 
verwijderd 

9  36 

za 10 april Natuurwerkdag: kabouterpad aangevuld met snippers 6 24 

Vr 30 april Natuurwerkdag: bijenhotel vullen; wilgentunnel hersteld; 
wilgen gesnoeid 

9 36 

Do 13 mei Natuurwerkdag: maaien bijenidylle en 
laagstamfruitboomgaard; distels trekken; nestvlotjes 
uitzetten 

18 72 

vr 29 mei Natuurwerkdag NL Doet; 2 bijenhotels gemaakt 22 88 

Za 5 juni Natuurwerkdag: bijenidylle gemaaid en rond bankjes en 
paaltjes; wilgenopschot en bramen verwijderd en 
brandnetels geknipt op wal van de ijsvogel 

12 54 

Vr 18 juni  Natuurwerkdag: paden en kabouterpad gemaaid; 
overhangende bramen verwijderd 

7 28 

Vr 2 juli Bijenidylle 2 gemaaid 3 18 

Za 3 juli Natuurwerkdag: gehooid, extra gemaaid; overhangende 
bramen verwijderd; zuring geknipt op wal van de ijsvogel 

12 54 

Wo 7 juli Overhangende bramen gesnoeid langs pad 2 1 

Vr 9 juli Hele dag in heemtuin gewerkt 3 21 

Wo 14 juli Maaien rond bankjes en paaltjes; overhangende bramen 
verwijderd 

2 1 

vr 16 juli Natuurwerkdag: gehooid, gemaaid, wilgenhut opgeknapt; 
jacobskruiskruid getrokken 

8 32 

za 23 juli Maaien boomgaard 1 2 

vr 23 juli Heemtuin: vuurplaats vrij gemaakt; vlinderstruiken 
geplant en water gegeven 

4 20 

Za 24 juli Natuurwerkdag: 3e bijenidylle gehooid; wilgenhut verder 
gesnoeid en wilgenopschot verwijderd 

13 52 

za 28 aug Natuurwerkdag: maaien en hooien bijenidylle, 
wilgenopschot langs plas verwijderd 

11 44 

Vr 10 sep Heemtuin: distels verwijderd; maaien en hooien  4 16 

Vr 17 sep Natuurwerkdag met Facilicom: maaien en hooien 
bijenidylle 

8 32 

Zo 19 sep Kabouterpad vrij gemaakt van overhangende takken 2 2 

Za 25 sep Natuurwerkdag: bijenhotel geplaatst, wilgenopschot 
verwijderd; aannemer begeleid bij maaien van bramen 

12 48 

vr 8 okt Natuurwerkdag: wilgentunnel gesnoeid; 
hoogstamfruitboomgaard vrijgezet van bramen en 
opgekroond 

9  41 

Vr 8 okt Tuinwerkdag: gemaaid en gehooid 2 7 

Vr 15 okt Tuinwerkdag: distelveld vrijgemaakt 4 24 

Vr 29 okt Tuinwerkdag: distelveld vrij gemaakt 5 30 



Za 30 okt Natuurwerkdag: bijenhotel geplaatst; gemaaid rond 
bankjes en paaltjes 

11 22 

Za 6 nov Landelijke natuurwerkdag: oeverzwaluwwand opgevuld; 
opschot hoofdwatergang verwijderd; vlasveldjes gemaaid; 
boomgaard gehooid 

18 72 

Wo 17 nov Boomgaard: bramen gemaaid met bosmaaier 2 4 

Vr 19 nov Natuurwerkdag: fruitbomen gesnoeid en bramen 
verwijderd; populieren opgekroond 

8 32 

Za 4 dec Natuurwerkdag: oeverzwaluwwand aangevuld; kijkscherm 
gerepareerd; paal kabouterpad verplaatst 

6 12 

Za 18 dec Natuurwerkdag: wilgenopschot verwijderd 
hoofdwatergang en langs plas; bord bijenidylle 
opgehangen 

10 40  

 Totaal    135 530 

 


