Jaarverslag 2018 van
het bestuur

O

ns vorige jaarverslag opende met de opmerking dat het
‘weer een jaar vol activiteiten’ was. Bij het doorlezen van
deze Hak-al zal opvallen dat dit ook voor 2018 opging. Met
dank aan de verschillende werkgroepen, waar met zoveel plezier
en kunde oude en verfrissend nieuwe activiteiten georganiseerd
werden.

Veranderingen binnen het bestuur
Op de jaarvergadering in april zwaaide Carolien Duivenvoorde
onder dankzegging af als bestuurslid. Gelukkig bleek zij bereid om
zich naast Kees van de Vate beschikbaar te stellen als vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Verder noopte de inwerkingtreding
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ons tot het opstellen
van een privacybeleid.
Het vertrek van Carolien was aanleiding om een herverdeling van
taken binnen het bestuur tot stand te brengen. Ook de ambities
van het bestuur, die van 2015 dateerden, werden geactualiseerd.
Een van de nieuwe punten is een meer concrete ondersteuning van
de gemeente bij diverse projecten op het gebied van groenbeheer.

Verenigingszaken
Mede dankzij onze aanwezigheid met infokramen op een aantal
markten vertoont het ledenaantal een stijgende trend. De Tsjielp
is daarbij vaak een eerste stap om mensen te interesseren voor
onze vereniging. We zijn daarom héél blij dat deze maandelijkse
nieuwsbrief, met veel lezenswaardige artikelen en tips, onder
alle omstandigheden gemaakt blijft worden. De penningmeester
kon ons mede daardoor melden dat in december het hoogste
ledenaantal ooit op één na werd bereikt (365!) Aangezien er al
een aantal jaren geen introductieavond voor nieuwe leden was
geweest en het ledenaantal zo voorspoedig toeneemt, was het tijd
om opnieuw zo’n avond te organiseren. Dat bleek duidelijk in een
behoefte te voorzien.
Het Hemelvaartkamp is inmiddels een vast ankerpunt in het jaar.
Ook in 2018 was het kamp een groot succes en de gekozen locatie
in Dalfsen perfect voor dat doel.
Een voorbeeld van het enthousiasme dat er heerst bij leden om
zich in te zetten voor de vereniging is de klusgroep. Trekkers Cees
van Appeldoorn en Gerrit van Utrecht zijn wekelijks in de weer met
het bouwen en renoveren van nestkasten, muizenvallen, bouwpakketten voor de jeugdgroep en constructies voor cameravallen. Vaak
ondersteund door anderen. Maar ook als er een verzoek komt om
bijvoorbeeld een kapstok te maken voor tijdens de lezingen, gaan
zij prompt aan de slag.

Activiteiten
Sinds 2017 worden tijdens de paddentrek in maart padden en
salamanders overgezet. Het gaat daarbij helaas niet om grote aantallen, maar de bereidheid van een aantal leden is groot. Nieuw in
2018 is de samenwerking met de Fransche School bij de vertoning
van natuurfilms. Ruud zorgt in nauw contact met de bedrijfsleiding
van het theater voor extra activiteiten zoals een praatje vooraf van
makers van de film en zorgt tevens voor informatiemateriaal over
de NVWC.

700-soortendag
Een bijzondere activiteit was de 700-soortendag op 8 en 9 juni
2018. Deze 24-uurs-marathon, in het kader van de Culemborg 700
festiviteiten, was een groot succes. Mede dankzij het mooie weer
en de inzet van veel leden en externe deskundigen werd een

prachtige score van 936 soorten behaald. De organisatie was goed
op orde, er waren verschillende excursies in het werkgebied en de
activiteit werd afgesloten door wethouder Joost Reus.

Overleg, advies, inspraak en protest
De NVWC is in 2018 betrokken geweest bij een groot aantal ontwikkelingen in de gemeente Culemborg, en ook daarbuiten. Bij het
ontwikkelen van plannen voor inrichting en beheer van het groen
in de nieuwbouwlocaties in Parijsch zijn we in een vroegtijdig
stadium ingesprongen.
Een ingezonden brief van Kars in de Culemborgse Courant met
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen over verbetering van
de biodiversiteit in Culemborg kreeg veel aandacht, onder meer
in social media. Vervolgens is door Sarie gebruik gemaakt van de
inspraakmogelijkheid in een raadsvergadering over een nieuw
te ontwikkelen groenstructuurplan. Daarbij drong zij namens de
NVWC aan op uitvoering van bestaande plannen in plaats van
ontwikkeling van alweer een nieuwe visie. Samen met interne en
externe deskundigen wordt geprobeerd de gemeente hiertoe aan
te zetten. Verder trekken diverse leden bij ons en de gemeente aan
de bel bij ongewenste ontwikkelingen binnen Culemborg en in het
buitengebied. Met name Berry Lucas klimt geregeld in de pen.
Een belangrijke ontwikkeling is de voorgenomen bouw van twee
nieuwe windparken. Het ene betreft een windpark in het buitengebied van Pavijen en het andere een viertal zeer hoge molens pal
ten noorden van de Redichemse waard in de gemeente Houten.
Samen met Jouke Altenburg houden we hier de vinger aan de pols.
Ook de Redichemse waard zelf blijft een punt van aandacht. De
gesprekken met Sanderse c.s. verlopen stroef en staan al geruime
tijd op een laag pitje. De inmiddels ook landelijk spelende discussie
over slibstorting zorgt mede voor de vertraging. Yme Jan Bosma
die zich onvermoeibaar bezighoudt met de Redichemse Waard,
heeft inmiddels een prominente plaats in het collectief van verontruste organisaties verworven. Hij houdt ons, samen met Martin,
nauwkeurig op de hoogte.

Oproepen
Wat in deze Hak-al zal ontbreken, is het verslag van een plantenwerkgroep. Het bestuur ziet graag dat deze werkgroep nieuw leven
wordt ingeblazen. Er zijn wel mensen die in een plantenwerkgroep
actief willen zijn, maar we zoeken nog iemand die coördinator wil
zijn.
Tevens zijn we naarstig op zoek naar ideeën om jongeren te interesseren. De vereniging is nog steeds springlevend, maar vergrijst.
Eén van de gedachten is om een jongerencoördinator aan te
stellen die zich daarmee zal bezighouden.
Tot slot, het bestuurswerk is erg leuk en veel zaken vragen onze
aandacht. Het huidige bestuur bestaat uit zes personen en de
samenwerking is uitstekend. Toch is er nog plaats voor een extra
bestuurslid. Voelt u ervoor om een steentje bij te dragen aan het
besturen van de NVWC, kom dan een keer langs op een van de
bestuursvergaderingen.
Voor deze oproepen geldt: een mailtje naar bestuur@nvwc.nl is voldoende, dan nemen we snel contact op. En bedenk, enthousiasme
is net zo belangrijk als kennis.
Het bestuur
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Jaarverslag 2018 Vogelwerkgroep
Tekst en samenstelling: Jouke Altenburg,
met bijdragen van Annette van Berkel,
Theo Boudewijn, Peter van Horssen, Mario Huizinga,
Berry Lucas, Ruud Post en Paul van Veen.

I

n 2018 is er weer flink geteld, geringd en zijn de
nodige kleurringen afgelezen. Ook verzorgde
Gerrit Jan Klop (of zijn vervanger) maandelijks de
gewaardeerde vogelexcursie.
In dit jaaroverzicht komen eerst de ‘gebiedstellingen’
van de broedvogels aan bod, gevolgd door
de ‘soortgerichte (kolonievogel-)tellingen’ en het
‘broedbiologisch onderzoek’. Daarna worden
de niet-broedvogeltellingen beschreven.
Een impressie van de (kleur-)ringaflezingen vind je
in de rubriek ‘Bij de Poot; de resultaten van
de nestkastbroeders staan in de bijdrage van
de nestkastwerkgroep.
Benieuwd of vogels tellen ook iets voor jou is?
Je bent welkom om ‘mee te lopen’. Neem daarvoor
contact op met de betreffende teller(s).

Blauwborst in de Everdingenwaard. Foto Jouke Altenburg
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De Zump tijdens een ochtendtelling – foto Ruud Post.

BROEDVOGELS – Gebiedstellingen
Broedvogels Zump (Sovon – BMP-telling) door Ruud Post
De Zump vormt al sinds 1995 het decor voor BMP-A. Er werd op 10
ochtenden geteld, waaronder een speciale (hele vroege) merelronde. Daarnaast heb ik één avond- en één nachtronde gelopen. Er
werden 38 soorten genoteerd, die territoriaal of broedindicerend
gedrag vertoonden. Daarnaast kon ik elf soorten noteren (Nijlgans, krakeend, soepeend, fazant, sperwer, meerkoet, grote lijster,
roodborst, holenduif, ringmus en putter), die niet aan de criteria voldeden. Wat viel op? De wilde eend ging terug van 7 (in 2016) naar 3
en de pimpelmees van 3 (in 2016) naar 2 broedparen. Soepgans en
rietzanger werden in 2018 voor het eerst vastgesteld.
Stadsvogels (Sovon - MUS-telling)
door Annette van Berkel, Kars Veling, Berry Lucas, Ruud Post,
Han Sloots en Charlotte Dirkx
In 2018 is weer in alle vijf postcodegebieden geteld voor het Meetnet Urbane Soorten (MUS). De telrondes vinden drie keer plaats in
de periode april-juli, waarbij gedurende vijf minuten op in totaal 54
meetpunten het aantal waargenomen ‘stadsvogels’ wordt geregistreerd.
In totaal werden 2.841 exemplaren geteld, verdeeld over 63 soorten. Het gemiddelde aantal individuen was voor 32 soorten hoger
Stadsvogels, Turkse tortel en rechts spreeuw, foto’s Jouke Altenburg.
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dan in 2017; 34 soorten scoorden lager. De kauw (385 keer), de Turkse tortel (279), de houtduif (227) en de gierzwaluw (225) werden het
meest geteld.
Hoewel de postcodegebieden niet overal hetzelfde beeld per soort
laten zien, kunnen uit de opgetelde gegevens opvallende ontwikkelingen gehaald worden. Zo namen de aantallen boombroedende
vogels als de houtduif, de Turkse tortel en de ekster toe ten opzichte
van 2017. De afname van de tjiftjaf in Culemborg past in het landelijke beeld en kan verband houden met de koudeperiode tijdens de
voorjaarstrek in Zuid-Europa.
De huizenbroeders leken het goed te doen in 2018; naast meer
kauwen werden ook meer spreeuwen geregistreerd. De huismus
werd echter iets minder waargenomen. Landelijk werd ook een
afname van deze soort gezien dit jaar, na een periode van stabiliteit.
De groei van het aantal water- en moerasvogels binnen de stad Culemborg zette door; zo werden meer meerkoeten en waterhoentjes
geteld (een verdubbeling).
Zoals verwacht, waren er in 2018 net als het jaar ervoor minder merels (afname van 35% ten opzichte van 2016). Dit hangt waarschijnlijk samen met de sterfte door het Usutu-virus. Ook de groenling,
een soort die te lijden heeft van de ziekte het Geel, nam bij ons af,
al ging het landelijk gelukkig wat beter. Winterkoningen hebben
mogelijk een knauw gehad van de vorstperiode eind februari/
begin maart, want er werden er 37% minder geteld dan in 2017. Het
aantal getelde heggenmussen was in 2017 al fors (75%) afgenomen
ten opzichte van 2016 en bleef ook in 2018 laag.

BROEDVOGELS – Soortgerichte (kolonievogel)
tellingen
Blauwe reiger (Sovon – kolonievogels)
door Jouke Altenburg & Han Sloots en Peter van Horssen
De blauwe-reigerkolonie aan het einde van de Lange Dreef steeg
van 19 naar 24 paren. Daarmee zit deze kolonie weer wat boven het
langjarig gemiddelde van 20 paren. De kolonie aan de Woerd

Blauwe reigers kunnen op flinke afstand van de broedkolonie foerageren
– Everdingenwaard, 24-4-2010.
Foto Jouke Altenburg.

Boerenzwaluw YRa voert een
paardenbijter aan haar jongen,
een opmerkelijk grote prooi –
foto Jouke Altenburg,
Kinderboerderij, 29 juli 2018.

(Mariënwaerdt) is niet geteld, maar de Put van Buren telde 22 bewoonde nesten.
Visdief (Sovon – kolonievogels)
door Paul van Veen en Jouke Altenburg
Het langjarig gemiddelde aantal visdieven op de bunker in de
Goilberdingerwaard schommelt rond de 15 broedparen. Dat was in
2018 exact het geval. Ook het broedsucces was op orde. Op 1 juli
werden met de telescoop 11 jongen geteld. Dat levert een gemiddelde op van 0,7 jong per paar. Dat lijkt weinig, maar een relatief
gering aantal uitgevlogen jongen is voldoende om de jaarlijkse
sterfte te compenseren. Visdieven kunnen namelijk meer dan 20
jaar oud worden.
Roek (Sovon – kolonievogels)
door Jouke Altenburg en Han Sloots
De bebouwde kom van Culemborg telt een aantal kolonies. Twee
daarvan groeiden: aan de Otto van Reesweg (van 18 naar 30) en
langs de N320 bij het bedrijventerrein Pavijen (van 83 naar 95).
Het aantal paren aan de Parklaan (Voorkoop) blijft al enkele jaren
constant. Het totaal aantal bekende bewoonde nesten binnen de
bebouwde kom van Culemborg kwam op 169.
Huiszwaluw (Sovon – kolonievogels)
door Arjan Brenkman en Gerard Smit
Het aantal bewoonde nesten naderde weer de 120; voor een verslag
zie Hak-al 2018(4): 16.
Spreeuw – nestentelling in de wijk Parijsch-1
(eigen onderzoek) door Jouke Altenburg
‘De vogelnamenbuurt’ ten westen van de grote speelplaats in de
wijk Parijsch herbergt een exceptioneel hoge dichtheid aan spreeuwen: meer dan 20 territoria per hectare. Methode: exact lokaliseren

van nestlocaties en bedelende jongen. Op 12 en 13 mei resulteerden twee bezoekrondes in 78 territoria. Op basis van de trefkans
van 50% voor één bezoek (Altenburg 2016) komt het geschatte
aantal territoria voor 2018 daarmee op 107. Dit aantal ligt in lijn met
de schattingen uit de twee voorgaande jaren: respectievelijk 104 en
110 territoria.

BROEDVOGELS – broedbiologisch onderzoek
en ringonderzoek
Boerenzwaluw (Sovon en Vogeltrekstation) door Theo Boudewijn, Wim Stol, Theo de Vries, Marc Collier en Jouke Altenburg
Dit onderzoek vierde in 2018 zijn tweede lustrum. Er werden op zes
adressen 135 nesten (vrijwel) wekelijks gecontroleerd en 316 nestjongen kregen een metalen ringetje. In totaal werden 142 adulte
vogels gevangen, waarvan 55 een ring droegen uit een eerder jaar.
Vijf daarvan waren nestjongen uit 2017. Dat zijn de vangsten waar
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Figuur 1: Het gemiddeld aantal getelde merels per telpunt in elke
telronde, voor elk van de vijf Culemborgse postcodegebieden voor de
jaren 2013-2018. Van het telpuntgemiddelde over alle postcodegebieden gedurende deze jaren is de (negatieve) trendlijn weergegeven.
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Figuur 2: Getelde aantallen bewoonde roekennesten in de bebouwde
kom van Culemborg voor de jaren 2012 t/m 2018. Azuurwaterjuffer
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In het winterseizoen kunnen langs de wetering ten noorden van de
Oude Hoevenseweg vele tientallen tot enkele honderden smienten
worden gezien – foto Paul van Veen, 3-2-2018.
Links ooievaar - foto Jouke Altenburg.
we vrolijk van worden, want de kans op terugvangst van ‘eigen
jongen’ is klein. Gemiddeld overleeft namelijk maar ca. 1 op de 6
boerenzwaluwjongen het eerste levensjaar (Van der Jeugd 2012).
Wanneer ze nog in leven zijn zoeken de jongen in hun eerste broedseizoen een broedplek in de wijde omgeving uit. De kans dat ze op
een van onze andere onderzoekserven terechtkomen is niet groot.
In 2018 intensiveerden we ons populatieonderzoek. Op vier locaties
kregen namelijk in totaal 74 broedvogels naast de metalen ring ook
een tweekleurige kunststof ring (zie foto). Zo werden de zwaluwen
op afstand individueel herkenbaar en konden ze worden gekoppeld
aan partner en nest. Op deze wijze verwachten we o.a. inzicht te
krijgen in de individuele reproductie (onderscheiden naar leeftijd)
en het aandeel tweede legsels. Daar zijn nog geen Nederlandse
waarden van gepubliceerd. We werken in dit onderzoek samen met
ringgroep Menork uit Friesland.
Ooievaar (Sovon en Stork – Nestkaart - broedsucces)
door Jouke Altenburg
Voor de nesten in Eva-Lanxmeer, Hoeve ‘de Put’ en nabij Everdingen
werden nestkaarten ingevuld.

Brandganzen - foto Paul van Veen.
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NIET-BROEDVOGELS – Gebiedstellingen
Watervogels langs de zuidelijke Lekdijk
(Sovon, in het midden van de maanden met een ‘R’)
door Paul van Veen en Theo Boudewijn. Versterking gezocht!
In 2018 hebben we zeven keer de watervogels geteld langs de
zuidoever van de Lek van de veerpont Wijk bij Duurstede tot en met
de Culemborgse pont. De decembertelling ging letterlijk de mist in.
Met een zicht van iets meer dan 100 mtr werden slechts 430 vogels
geteld. Tijdens de andere tellingen varieerden de aantallen van 884
tot 7.533 vogels. De hoogste aantallen werden gezien tijdens de
januari-telling. Er zaten toen 2.707 kolganzen langs de Lekoever.
De talrijkste soorten van de zeven tellingen waren de brandgans
(3.823), kolgans (3.766) en grauwe gans (2.932). De toename van de
Nijlgans is opvallend: de 1.563 ex. werden vooral geteld tussen de
sluis van het Amsterdam-Rijnkanaal en de rivierkruising.
In totaal werden er 46 verschillende soorten geteld, met een gezamenlijk totaal van 18.019 vogels tegen 9.095 vogels in 2017. Er werden toen weliswaar maar 6 tellingen verricht, maar het gemiddelde
aantal vogels per telling lag in 2018 beduidend hoger.
Spectaculaire soorten werden niet gezien, maar leuk waren natuurlijk 3 brilduikers en 4 grote zaagbekken. Van de slobeend werden in
januari 37 ex. gezien tegen 17 ex. in december 2017. De pijlstaart
was met 4 vogels weinig talrijk; de wintertaling was met 167 exemplaren vooral talrijk in strangen in de uiterwaarden.
In 2017 werden er nauwelijks steltlopers geteld, maar dat was in
2018 gelukkig anders: kievit (452), scholekster (81), tureluur (4),
kleine plevier (2), oeverloper (2) en watersnip (1).
Het zou mooi zijn als we met meer wat meer tellers zouden zijn: ook
de noordkant van de Lek zou dan meegenomen kunnen worden.
Watervogels Lage Veld en Regulieren
(Sovon, in het midden van de maanden met een ‘R’)
– coördinatie: Jouke Altenburg. Medetellers welkom!
Eind 2018 werden plannen gepresenteerd voor een windmolenpark
tussen de N320 en de Oude Hoevenseweg. Omdat actuele gegevens van belang zijn voor de Milieueffectrapportage is besloten
het gebied maandelijks op watervogels, roofvogels en steltlopers
te gaan tellen. In december 2018 werd de eerste telling uitgevoerd:
van 24 soorten werden ruim 1.100 exemplaren geteld. Het matige
weer zal de telresultaten wat hebben gedrukt. Zo lag het aantal
eenden en ganzen beduidend lager dan tijdens het Atlasproject

Grauwe gans - foto Jouke Altenburg.
(2012-2015). Die kunnen echter nog steeds in flinke aantallen
gebruik van het gebied maken. Zo zag Mario Huizinga op 18
december ca. 750 kolganzen en ruim 100 grauwe ganzen langs de
Rommersteeg. Het aantal blauwe reigers (21) overtrof net het aantal
grote zilverreigers (19). Met 18 buizerds, 3 torenvalken en 1 sperwer
waren de roofvogels behoorlijk vertegenwoordigd, zeker voor zo’n
grauwe dag.
Midwintertelling Polder Hoge en Lage Prijs – (Sovon)
door Jouke Altenburg
Tijdens de januari-watervogeltelling (in het weekend dat het dichtst
bij de 15e ligt) kun je jaarlijks éénmalig een gebiedstelling uitvoeren voor overwinterende watervogels, steltlopers en roofvogels:
de Midwintertelling. In de polders Lage en Hoge Prijs (tussen de
Lekdijk, Diefdijk en N320) konden - ondanks winterse buien - van 23
soorten 781 ex. worden genoteerd. Het aantal soorten was hetzelfde als in 2017; het aantal individuen lag ca. 10% lager.

Wintervogels (Sovon – PTT-telling)
door Annette van Berkel & Ruud Post en
Peter van Horssen & Louis van Oort
Bij een PTT-telling wordt op 20 vastgestelde punten 5 minuten
geteld. De PTT-route ‘Lek’ ligt tussen Fort Everdingen en de Kerswerf. Grote zaagbekken waren op 4 punten aanwezig. De grote
zilverreigers lieten zich tot twee keer toe pas zien na het einde van
een punttelling. Grote (bijna) afwezige waren houtduif (maar 1 ex.
gezien, in 2017 nog 31 ex. op 7 punten), buizerd (1 ex.) en huismus
(1 geteld). Soms zie je ‘afwezige soorten’ nog wel tussen de telmomenten door, maar dat was nu niet het geval.
De route rond de Regulieren wordt al sinds 1995 door Peter gelopen. De resultaten zijn in de grafieken 3 en 4 uitgewerkt voor vier
soorten muizeneters: blauwe reiger en grote zilverreiger, torenvalk
en buizerd. Het jaar 2017 springt er voor alle vier de soorten uit:
kennelijk was de regionale muizenstand toen prima. De grafiekjes
laten echter zien dat het in 2018 voor deze soorten weer ‘back to
normal’ was.

Figuur 3 en 4: Het geclusterde aantal getelde blauwe reigers
& grote zilverreigers en buizerds & torenvalken van 1995 t/m 2018
op de PTT-route Regulieren.
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Begin april waren enkele honderden IJslandse
grutto’s in de Goilberdingerwaard te zien –
foto Jouke Altenburg, 6-4-2018.
Live-atlas (Sovon) – door Jouke Altenburg, wie haakt aan?
Dit nieuwe telproject werd op de Landelijke Dag van 24 november
2018 gelanceerd. Met de gebruiksvriendelijke AVImap-APP kun je
van elke wandeling of fietstocht op een eenvoudige manier een
waardevolle vogeltelling maken. Ook kun je een aantal andere Sovon-tellingen ermee ‘opplussen’. Om te kunnen live-atlassen moet je
wel over een behoorlijke soortenkennis op zicht en geluid beschikken. In december 2018 werd met deze tellingen in het NVWC-werkgebied gestart. Meer weten? Albert de Jong schreef een bondig
artikeltje over de Live-atlas telling in Sovon-Nieuws 2018/4, of surf
naar www.sovon.nl/nl/liveatlas .
Trektellen Telpost Redichemse waard
door Daniël Beuker, Louis van Oort, Gerrit Jan Klop e.a.
Op 6 oktober vond de jaarlijkse Euro Birdwatch plaats. Tijdens deze
dag wordt in heel Europa op allerlei trektelposten de hele dag geteld en zijn belangstellenden welkom om de vogeltrek te ervaren.
Ook de Culemborgse post mocht zich in het nodige bezoek verheugen, onder meer van de maandelijkse vogelexcursie o.l.v. Gerrit Jan
Klop. Het overzicht van de Culemborgse waarnemingen van Euro

Birdwatch, evenals de andere dagen waarop is geteld, is te vinden
op www.trektellen.nl onder telpost Redichemse Waard.

NIET-BROEDVOGELS – Soort specifieke tellingen
Landelijke grutto simultaantellingen (Sovon) in combinatie
met kleurringaflezingen (Rijksuniversiteit Groningen)
door Jouke Altenburg en Mario Huizinga m.m.v. Thierry Jansen,
Paul van Veen, Siebe Bonthuis, Sjerp Weima en Peter de Klein
De Everdingerwaard is sinds de herinrichting een belangrijke
regionale pleisterplaats voor grutto. Door de hoge rivierwaterstanden in het voorjaar van 2018 was ook de Goilberdingerwaard erg
in trek: de landtongen waren veranderd in royale plas-drassen. In
2018 werden 71 tellingen uitgevoerd op 61 dagen; 69 gekleurringde grutto’s werden in totaal 209 maal afgelezen. Op 12 maart 2018
werd het gecombineerde maximumaantal van beide uiterwaarden
geteld: 509 stuks. Opvallend genoeg volgde in de eerste week van
april een tweede piek van ruim 300 grutto’s. Die hielden zich vooral
in de Goilberdingerwaard op. De tellers hadden de indruk dat deze
piek vrijwel volledig uit de IJslandse ondersoort bestond.
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Figuur 5: Cumulatieve weergave van de getelde weekmaxima van
de kleine zilverreiger tussen 2013 en 2018 op de slaapplaats in de
Everdingerwaard.
Figuur 6 rechts: Verloop van de weekmaxima voor grote zilverreigers
op de regionale slaapplaatsen (2018) tussen week 33 en 52. Landelijke simultaantellingen: week 43= 19 oktober, week 51 = 22 december).
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Grote zilverreiger – foto Jouke Altenburg.
Grutto-jongentellingen langs de Lek
(RuG, Sovon, Vogelbescherming)
door Jouke Altenburg m.m.v. Mario Huizinga
In tegenstelling tot het voorjaar worden de Lekuiterwaarden in de
(na-)zomer een stuk spaarzamer bezocht door grutto’s. Dat gold
in 2018 helemaal voor uitgevlogen jongen. Tussen half juli en eind
augustus 2018 kon slechts van vier dagen een waarneming van één
of meer jongen worden doorgegeven: een dieptepunt. Op
13 december was op de Sovon-website het bericht te lezen dat de
analyse van de jongentellingen in 2018 helaas heeft uitgewezen dat
landelijk slechts de helft van het vereiste aantal jongen is gerealiseerd.
Wulp (Sovon – slaapplaatstelling en eigen onderzoek)
door Jouke Altenburg m.m.v. Mario Huizinga en Paul van Veen.
Medetellers gezocht voor de vier landelijke simultaantellingen
in 2019.
Het jaar 2019 is het Jaar van de Wulp. Met enkele extra tellers
zouden we op meer regionale locaties mee kunnen doen aan de
landelijke simultaantellingen.
In 2018 werden 67 slaapplaatstellingen in de Everdingerwaard uitgevoerd, voornamelijk van juli tot december. Het maximum van
ca. 800 ex. werd geteld op 20 augustus. In het blad ‘Limosa’ verscheen een artikel over het aantalsverloop van de wulpen tussen
1982 en 2017 in onze regio (Altenburg & van Horssen 2018). Ook het
gebiedsgebruik van een gezenderde wulp (een Russische broedvogel) werd beschreven. De zenderdata suggereren dat wulpen
in de (na-)zomer en herfst tijdens de dagelijkse slaaptrek over het
voorgenomen windmolenpark bij de Lange Aventuurseweg kunnen
vliegen. Geïnteresseerden kunnen het Limosa-artikel downloaden
van www.sovon.nl/nl/wulp.
Kleine zilverreiger (Sovon – slaapplaatstelling)
door Jouke Altenburg
Van week 33 (half augustus) t/m week 40 (begin oktober) werden
tien tellingen in de Everdingerwaard uitgevoerd. Het maximumaantal werd waargenomen in week 35 en bedroeg 15 exemplaren
(figuur 3). Dat is hoog voor het binnenland (Hornmann et al. 2018).
Afgaande op de slaapplaatstellingen was de soort slechts gedurende ca. 7 weken in het werkgebied aanwezig. In voorgaande jaren
was een verblijfduur van ca. 14 weken gebruikelijk.

Grote zilverreiger (Sovon – slaapplaatstelling en eigen
onderzoek)
door Peter van Horssen, Paul van Veen, Sjerp Weima
en Jouke Altenburg
De basis wordt gevormd door de drie landelijke simultaantellingen
in februari, oktober en december. Dan worden in principe de vijf
bekende slaaplocaties in de regio geteld: Plasjes Pont Beusichem,
de Heul, Everdingerwaard, Mariënwaerdt en de Put van Buren. Daarnaast werden op de slaapplaats Everdingen nog 31 extra tellingen
uitgevoerd. Het maximaal getelde aantal was 51 ex. in week 46. Paul
van Veen voerde ook enkele extra tellingen uit bij de Heul (tegenover de Redichemse waard). Het maximale aantal op deze locatie
was 26 ex. (week 35). De resultaten voor de weken 33 t/m 52 zijn
weergegeven in figuur 6.
Overwinterende ooievaars (Sovon en Stork)
door Mario Huizinga
Tijdens de midwintertelling (half januari 2018) werd de West-Betuwe tussen Diefdijk, Lek, Linge en Amsterdam-Rijnkanaal afgezocht
op overwinterende ooievaars: er werden 7 stuks geteld.

Bronvermelding
Altenburg J. 2016. Culemborgse nieuwbouwwijk (b)lijkt spreeuwenwalhalla.
Limosa 89(4): 170-178.
Altenburg J.F. & P. van Horssen 2018. Opvallende verandering in het maandelijks
voorkomen van de Wulp op slaapplaatsen langs de Lek. Limosa 91(2): 61-70.
Brenkman A. 2018. Goed nieuws in het jaar van de huiszwaluw!
Hak-al 2018(3): 16.
Hornman M., K. Koffijberg, E. van Winden, P. van Els, O. Klaassen, Sovon
Ganzen- en Zwanenwerkgroep & L. Soldaat 2018. Watervogels in Nederland in
2015/2016. Sovon rapport 2018/07, RWS-rapport BM 18.08. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
de Jong A. 2018. Elk lijstje telt. LiveAtlas als vervolg op de Vogelatlas.
Sovon-Nieuws 2018(4): 20.
van der Jeugd H.P. 2012. Overleving van de boerenzwaluw in de periode 1991 2010. Vogeltrekstation rapport 2011-03. Vogeltrekstation, Wageningen.
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/opnieuw-te-weinig-jonge-gruttosgroot
https://www.sovon.nl/nl/wulp
https://www.sovon.nl/nl/liveatlas
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Nestkastwerkgroep
door Cees van Appeldoorn
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n 2018 heeft de nestkastwerkgroep
verdeeld over 20 dagen in totaal 67
nestkasten gecontroleerd. De controles
begonnen in maart met het schoonmaken
van 17 nestkasten voor torenvalken. In
maart en april zijn de 10 nestkasten voor
bosuilen gecontroleerd. In april en mei
zijn de 18 kasten voor kerkuilen en de 22
kasten voor steenuilen gecontroleerd. In
mei zijn de nestkasten voor de torenvalken met een camera op stok gecontroleerd op broedsel.
Soms vinden we eieren, soms zijn de eieren al uitgekomen. En soms vinden we
vogelsoorten waarvoor de nestkasten eigenlijk niet bestemd zijn. Theo Boudewijn
zorgt voor het ringen van torenvalken,
bosuilen en steenuilen (en spreeuwen) en
Mark van Leeuwen ringt de kerkuilen. In
juni of juli volgen soms nog controlerondes om te kijken of de jonge vogels zijn
uitgevlogen.
In oktober en november worden in de
laatste ronde de nestkasten van bosuilen,
kerkuilen en steenuilen schoongemaakt.
Torenvalken
2018 is vergelijkbaar met 2017. In totaal
troffen we acht eieren aan tijdens de controles en er zijn acht jonge torenvalken
uitgevlogen.
Op boerderij De Heuvel zit steevast een
torenvalk te broeden en met goed resultaat. Op de Sint Jansteeg broeden in
een kerkuilkast ook torenvalken. Helaas
mogen we deze locatie voorlopig niet
meer bezoeken, er is namelijk asbest geconstateerd in het dak. Bij de controles
constateerden we weer dat er een nijlgans
is gaan broeden in een nestkast.
In totaal zijn drie nestkasten vervangen.
Het bestand nestkasten voor torenvalken
is niet uitgebreid.

6

5
Bosuilen
Voor de bosuilen was 2018 een beter jaar
dan 2017. In totaal zijn dertien eieren
aangetroffen en zijn negen jonge bosuilen
uitgevlogen. Vier eieren zijn niet uitgebroed. Tijdens de controles vonden we
ook nesten van holenduiven en kauwen.
In de nestkast op het Rondeel zat een
hoornaarnest waardoor we niet konden
schoonmaken.

De nestkasten bij de familie Ten Have en
de familie Zondag zijn elk jaar succesvol.
Ook dit jaar weer. In de ene kast vonden
we drie eieren die alle drie zijn uitgekomen. In de andere kast werden vier
eieren gevonden waarvan er twee zijn
uitgekomen. Bij een extra controleronde
bij de familie Snoek vonden we helaas een
poot van een jong geringd steenuiltje, die
waarschijnlijk is opgegeten door de andere twee jongen.
Op de ‘Ezelweide’ in Ravenswaay is een
nieuwe nestkast geplaatst die bewoond
wordt door een steenuil maar broedsel
hebben we nog niet gezien.
Nestkasten voor steenuilen zijn ook geliefd bij koolmezen. Tijdens de controleronden troffen we veel eieren aan en tien
jonge koolmezen. Ook spreeuwen nestelen graag in nestkasten voor steenuilen.
Vorig jaar verving Wiegert Steen een
steenuilkast bij zijn ouders. We kregen
bericht van Wiegert met een foto waarop
een steenuil te zien is voor de ingang van
de kast. Wel treurig, helaas is afgelopen
jaar het mannetje gegrepen door het
paartje kerkuilen. De nestkast is nu verplaatst naar het terrein achter. Hopelijk
botst een eventueel territorium tussen
de twee nu niet meer. Ze hadden ook
al één ei gelegd dat helaas nooit is uitgekomen.

Kerkuilen
Het jaar 2018 was voor de kerkuilen ten
opzichte van 2017 een stuk minder. In
totaal werden vijf eieren gevonden en
zijn vier jonge kerkuilen uitgevlogen. Dit
jaar hebben we ook minder braakballen
gevonden.
Op de locatie de Mariënwaerdt vonden
we acht muizen en tien uilenballen, maar
geen broedsel.
Bij de Familie Knobbout broedt steevast
een bosuil in een kerkuilkast. Op de
Leidsche Hoeven in Tricht hebben we in
de kapschuur een nieuwe nestkast opgehangen.
Steenuilen
Het aantal steenuilen is in 2018 iets meer
dan in 2017. In totaal hebben we veertien
eieren gevonden en zijn tien steenuilen
uitgevlogen.

Broedgegevens per
jaartal

2008

2009

Foto 1 – Theo Boudewijn ringt de
steenuiltjes en legt uit
Foto 2 – Lara Zielhorst, lid jeugdgroep
houdt even een steenuiltje vast voordat
die geringd wordt
Foto 3 – Nesten van koolmezen worden
ook aangetroffen in steenuilkasten
Foto 4 – Spreeuwen nestelen ook in
steenuilkasten
Foto 5 – Steenuil voor de nieuwe nestkast
bij familie Steen in Rumpt /
foto Wiegert Steen
Foto 6 – Nieuwe steenuilkast
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Jaarverslag 2018
Zoogdierenwerkgroep
door Johan de Kruif

V

anaf 2016 is weer nieuw leven geblazen in de zoogdierenwerkgroep die
momenteel bestaat uit zeven leden.
Er wordt nu onder meer onderzoek gedaan
met cameravallen, muizenvallen en batdetectors.
In 2017 zijn we gestart met onderzoek naar
het voorkomen van en het oversteken van
het ecoduct door zoogdieren, onder meer
door middel van cameravallen. Dit leidde
tot de ontdekking van regelmatig overstekende dassen.

Struikrover
In 2018 hebben we op grond van de ervaringen van 2017 het onderzoek voortgezet,
echter in een wat gewijzigde vorm. Naast
lijnopstelling van twee cameravallen werd
ook gebruik gemaakt van een struikrover en
twee mostella ‘s met ingebouwde cameravallen. Deze struikrover (een speciale
buis waarmee dieren met een wildcamera
gefotografeerd of gefilmd kunnen worden)
en mostella (inloopkist) zijn door de klusgroep gemaakt. Ze kunnen bijvoorbeeld op
beschutte plaatsen gezet worden, waarbij
de dieren gelokt worden met geurstoffen.
Net als in 2017 werden weer een das, reeën,
bunzing etc. waargenomen. Na juli 2018
stopten de waarnemingen van de das.
Mogelijk veroorzaakt doordat in juli ook
een das als verkeersslachtoffer gemeld was
langs de A2.
Een uitgebreid verslag over de bevindingen
op het ecoduct en de werkwijze werd toegestuurd aan Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Muis wegen in de
Regulieren
Onder bosmuis

(Vleer)muizen
In de maanden april tot en met juni werden
gebieden bezocht met batdetector om het
voorkomen van vleermuizen te onderzoeken.
Ook werd onderzoek gedaan naar het
voorkomen van muizen in de Waai (twee
periodes onderzoek met vier bezoeken per
periode) en de Regulieren (vijf periodes onderzoek tussen juli en oktober met in totaal
30

twintig bezoeken). Hierover is een rapport
opgesteld, dat naar het Gelders Landschap
werd verstuurd.
De leden van de werkgroep hebben meegedaan aan een excursie van de jeugdgroep
(reeën spotten in de Regulieren) en ze namen deel aan de 700-soortendag met onder

meer muizenonderzoek en onderzoek naar
vleermuizen met batdetector.
De werkgroep draait nu op enkele enthousiaste leden en zou de activiteiten verder uit
willen breiden. Voel je je aangesproken om
ook deel te nemen? Je kunt je melden via
zoogdiercoor@nvwc.nl.

Bosspitsmuis
Onder Jurgen en Louis op het ecoduct
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Jaarverslag 2018
Insectenwerkgroep
Het jaarverslag is geschreven door Anja de Wit met medewerking van
Annette van Berkel, Margreet de Nie, Kars Veling en Karin Verspui.

De insectenwerkgroep bestaat uit
een groep liefhebbers van insecten.
De meeste nadruk ligt op vlinders en
libellen, maar er wordt ook het nodige
gedaan aan bijen, zweefvliegen,
sprinkhanen, kevers en wantsen.
Ieder doet wat hij/zij het leukst vindt.
Iedereen die geïnteresseerd is in
insecten is welkom. Aanmelden kan
via insectenwerkgroep@nvwc.nl

B

innen de insectenwerkgroep wordt
veel aan monitoring gedaan. Gedurende meerdere jaren achtereen worden
dagvlinders, nachtvlinders en libellen
gemonitord volgens een vaste methode op
vaste plekken. Deze gegevens gaan naar
de landelijk meetnetten van De Vlinderstichting. Omdat overal in Nederland zo
wordt geteld, kan worden nagegaan hoe
de dag- en nachtvlinders- en libellenstand
in Nederland zich ontwikkelen en kunnen
we ook de Culemborgse gegevens beter
interpreteren.
Een overzicht hiervan werd gegeven in het
Nachtvlinder-themanummer van de Hak-al
dat in juni 2018 uitkwam (jaargang 44 nr. 2).
Hierin werden de vangsten van de nachtvlindervallen in de periode 2011 – 2017
geanalyseerd. Ook de andere artikelen in
dit themanummer werden geschreven door
leden van de insectenwerkgroep waarmee
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een mooie impressie werd gegeven van
nachtvlinders en alles wat met nachtvlinderwaarnemingen te maken heeft.

Het jaar 2018
Het weer was in 2018 uitzonderlijk. Het was
vooral een warm en droog jaar met veel
zonuren. In februari en maart was het nog
even flink koud maar al vanaf april bereikten de temperatuur waarden die boven
het gemiddelde lagen. Er werden zelfs
twee hittegolven geregistreerd en ook na
de zomer bleef het overwegend droog en
relatief warm. Het uitzonderlijke weer van
2018 vertaalde zich in de waarnemingen die
de insectengroep heeft gedaan.

Dagvlinders
In april zijn tientallen oranjetipjes gezien in
de Regulieren, de Assche Wetering en het
Tichelterrein in Buren. In en om Culemborg
zijn dit jaar veel koninginnenpages en keizermantels waargenomen. Dit zijn beide vrij
schaarse standvlinders en de waarnemingen worden vermoedelijk verklaard door
het warme weer.
In 2018 zijn in en om Culemborg zeven
vlinderroutes gelopen. Twee in de Baarsemwaard, één in de Zump, één bij Caetshage,
twee in de wijk EVA-Lanxmeer en één in de
Regulieren. De routes zijn goed gelopen
(variërend van 17 tot 25 keer).

Nachtvlinderspecial

Nachtvlinders
Na de afgelopen vier jaar nachtvlinders te
hebben geïnventariseerd in de Regulieren, startten we in 2018 in de tuin bij de
Steenuil. Met laken en smeer werd in totaal
negen keer in de periode van april tot begin
november geteld. Tegelijkertijd werd ook
steeds een aantal bomen ingesmeerd. Door
de hoge temperaturen werden veel vlinders
waargenomen.
Dit jaar werden de nachtvlindervallen met
twee stuks uitgebreid naar zes stuks (drie
in Culemborg, twee in Tricht en één in
Buurmalsen). Hiermee werden nachtvlinders geteld die na determinatie allemaal
weer werden losgelaten. Door het warme
weer werden eind april en in juni zeer grote
aantallen vlinders gevangen. Per vanglocatie werd tussen de 7 en 24 keer de nachtvlinderval gezet. Het aantal soorten dat per
vanglocatie werd aangetroffen, varieerde
tussen de 39 en 156 macro’s. In totaal
werden op de zes nachtvlinderlocaties 4.444
macro-nachtvlinder exemplaren aangetroffen en gedetermineerd.
In de herfst werden in vijf van de zes nachtvlindervallen maansikkeluilen gevonden, de
meeste in de maand september. Hoewel de
maansikkeluil een zeer algemene nachtvlinder is, was hij alleen in 2009 twee keer in het
werkgebied van de NVWC waargenomen
en niet eerder in de nachtvlindervallen

Zandhommel Tiengemeten

(waarmee vanaf 2010 wordt gemonitord)
aangetroffen.
De waargenomen macro-nachtvlinders in
onze nachtvlindervallen worden doorgegeven aan het meetnet nachtvlinders. We
besteden meer aandacht aan het op naam
brengen van de gevangen micro-nachtvlinders ook omdat dit nu met behulp van de
app Obsidentify makkelijker is.

Libellen
Acht leden van de insectenwerkgroep zijn
op 15 april op ‘schepnet’-excursie geweest
naar het Tichelterrein in Buren om libellenlarven te bekijken. Er zijn in twee plassen
met netten verschillende libellenlarven
naar boven gehaald. Ewoud van der Ploeg
hielp om de larven op naam te brengen.
Het waren larven van smaragdlibel, viervlek,
lantaarntje, bruine glazenmaker, blauwe
glazenmaker, variabele waterjuffer en plasrombout.
Door de werkgroep zijn in 2018 zes libellenroutes gelopen namelijk in de Regulieren,
het Tichelterrein in Buren, EVA-Lanxmeer en
in de Zump (twee routes). In het Tichelterrein zijn de routes 9 keer geteld waarbij 752
libellen zijn geteld van 21 soorten. Ook glassnijders en vroege glazenmakers werden
weer geteld. Door het frisse begin van het
jaar kwamen de voorjaarssoorten relatief
laat uit en werden in mei nog 4 vuurjuffers
Linkerpagina
Gehakkelde aurelia
en Sint-jansvlinder

Excursie Tiengemeten

op de routes geteld.
Naast het lopen van de monitoringsroute voor libellen in het Tichelterrein is op
15 mei met drie mensen naar huidjes van
uitgeslopen libellen gezocht. Er zijn huidjes
van de smaragdlibel, de viervlek en de plasrombout gevonden.

Hommels
In 2018 bracht Stichting EIS (Kenniscentrum voor insecten en ongewervelden) een
Basisgids Hommels uit (te downloaden via
https://www.eis-nederland.nl/veldtabellen).
Dit was aanleiding om met de insectenwerkgroep op 5 mei op excursie te gaan naar
Tiengemeten, op zoek naar hommels, waarbij bijzondere soorten zoals de zandhommel
en de moshommel werden gevonden.

Spinnen
In het najaar was er de gelegenheid om
onder leiding van Annette van Berkel op
spinnensafari te gaan. De volwassenen
vertrokken op 8 september om de achtogige miniatuurleeuwen met slagtanden van
dichtbij te gaan bekijken. Daarbij werd ook
stilgestaan bij hun jachtmethoden en paringsritueel. Op 13 oktober was het de beurt
aan de jeugd. De webben werden bekeken
en ook werd stilgestaan bij roofspinnen en
trilspinnen en strekspinnen en hoe zij op
verschillende manieren hun prooi vangen.

Andere insectengroepen
Tijdens de genoemde ‘schepnet’-excursie
naar het Tichelterrein werden ook larven
van verschillende insecten waargenomen.
Met behulp van Wim Rubers konden diverse
insecten worden gedetermineerd.
De jeugd werd door Jan Dirk Buizer uitgedaagd om eens goed naar sprinkhanen te
kijken. Op 1 september nam hij vanaf de
Steenuil een groep mee om ze van dichtbij te gaan bekijken en te beluisteren. Na
afloop waren er pannenkoeken.

Overige publieksevenementen
Door de leden van de insectenwerkgroep
werden in 2018 een aantal publieksevenementen georganiseerd. Op deze evenementen kregen belangstellenden de kans om
insecten te zien en er meer over te weten te
komen.
- Op 8 en 9 mei hield de NVWC de 700
soortendag. Vanuit de insectenwerkgroep
werden onder meer op twee plaatsen de
vondsten van de nachtvlindervallen gedetermineerd en glasvleugelvlinders gelokt
met geurstoffen. In totaal werden 386 insectensoorten waargenomen. (voor details
zie https://nwc.waarneming.nl/24uur_soortendag_generiek.php?from=2018-0608&to=2018-06-09&doel=700&title=700%20
soorten%20in%202%20dagen)
- Op 2 juni was er onder begeleiding van
leden van de insectenwerkgroep een ex-

Rechterpagina van links naar rechts
Maansikkeluil
Larvehuidje viervlek
Larve plasrombout
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cursie naar het Tichelterrein in Buren. Daar
werden door ongeveer 10 deelnemers
de vlinders en libellen bekeken, die daar
voorkomen.
- De Nationale NachtvlinderNacht, werd
verzorgd door leden van de insectenwerkgroep. Op 23 juni werd hiervoor in de tuin
van de Steenuil een opstelling met lamp
en doek geïnstalleerd.
- Op 27 oktober werd tijdens de Nacht van
de Nacht bij Werk aan het Spoel stilgestaan
bij het effect van verlichting op de natuur
en beleving ervan. Kars Veling had een
aantal bomen gesmeerd en lichtte aan de
belangstellenden toe welke vlinders daar
op af waren gekomen.
In 2018 werd een aantal lezingen verzorgd
door leden van de insectenwerkgroep:
- In het kader van de lezingencyclus Natuur
in en om Culemborg, werd op 13 februari
in de Openbare Bibliotheek een lezing
gehouden met de films van Annette van
Berkel die werd gepresenteerd door Kars
Veling.
- Op 18 april verzorgde Jurriën van Deijk van
de Vlinderstichting voor de leden van de
NVWC een lezing over nachtvlinders en na
afloop kon iedereen komen kijken bij de
lamp en doek die stonden opgesteld in de
tuin van de Steenuil.
- Op 17 oktober hield Kars Veling in de
Steenuil voor alle leden van de NVWC een
lezing over vlinders in en om Culemborg.
Naast het themanummer van de Hak-al over
Nachtvlinders, publiceerden de leden van
de insectenwerkgroep ook artikelen in andere Hak-al’s zoals ‘De opkomst van de blauwe breedscheenjuffer langs de Linge’ (Karin
Verspui), ‘Libellen op het kamp’ (Ewoud van
der Ploeg), een lijst van soorten dagvlinders,
nachtvlinders, libellen, kevers, wantsen en
nog andere soorten die zijn waargenomen
op het NVWC hemelvaartskamp, ‘Jagen op
sprinkhanen’ (Maartje van der Ploeg), ‘Spinnen in de Ronde Haven’ (Winny Verdouw),
‘Hoogwaardigheidsbekleders in Culemborg’
(Kars Veling) over de koninginnenpage en
keizersmantel.
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Bovenaan Tiengemeten
Hierboven Excursie Tichelterrein
OnderAangebrande spanner

Jaarverslag 2018
Jeugdwerkgroep
door Winny Verdouw

Fossielen zoeken:
voorzichtig ontdekken! foto Maartje van der Ploeg
haaientand gevonden! foto Cees van Appeldoorn

E

en aantal in het oog springende activiteiten waren de prachtige egelkasten die we met de klusgroep hebben getimmerd.
En de broedhoop die we hielpen open leggen op zoek naar
eieren van de ringslang.
Ook op zoek naar de fossielen was weer eens wat anders. Maar
ook houden we van vertrouwde dingen als schepnetten en kleine
bodemdiertjes zoeken. Spinnenwebben en sprinkhanen zoeken,
we kijken er met plezier op terug.
We begonnen het jaar met de knotploeg helpen. Vooral takken
slepen ging heel goed. Tot slot een enorm vuur dat altijd mooi is,
maar dat vaak niet meer mag. In februari zagen we gelukkig heel
wat reeën, want het was toch verschrikkelijk koud.
Hebben we nog wensen?
Ja we willen graag wat meer kinderen mee krijgen. We hebben
eind maart nog allemaal geholpen bij de NME-zondag. Daar komen veel kinderen op af. Daar hebben we reclame gemaakt voor
onze club en zijn we met de schepnetten in de weer geweest.
Maar dat leverde uiteindelijk niets op. In de kerstvakantie kwam er
een groepje kinderen van de kinderopvang De Fuut. Ze mochten
uilenballen pluizen en er werd een filmpje getoond. Dit gaf wisselend succes, maar geen nieuwe kinderen.
Nu zijn de bijeenkomsten vaak met ouders of opa’s en oma’s erbij.
Ze vinden het leuk om er bij te blijven en helpen een handje. We
zijn daardoor toch wel met een aardig groepje. Dus hierbij onze
hartelijke dank voor een ieder die voor de jeugdgroep de handen
uit de mouwen steekt.

Van boven naar onder:
Egelhuisjes getimmerd, foto Cees van Appeldoorn
Op zoek naar spinnen, foto Gabrielle van Appeldoorn
Op sprinkhanenjacht
Wilgen knotten
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