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17 Februari: Astrid Kant over grutto, kievit, tureluur, scholekster, graspieper en andere weidevogels

én de maandelijkse vogelexcursies gaan weer van start!
NVWC-activiteiten februari 2016
03-02-2016
Reünie jubileumkamp La Brenne 2015
Ruud Post, Yme Jan Bosma en Han Sloots organiseren een reünie voor deelnemers
aan het jubileumkamp in La Brenne vorig jaar in de vorm van een American party. Dat
betekent dat iedereen zelf wat te eten en te drinken meeneemt. Er zullen die avond
doorlopend La-Brenne-foto’s worden vertoond.
Woensdagavond 3 februari, v.a. 18:00 uur in De Steenuil.

Vogels in de buurt: maandelijkse excursie gaat weer van start!

06-02-2016

Vogels kijken en leren (her)kennen op vogelrijke plaatsen in en om Culemborg, zoals
uiterwaarden, Regulieren en Mariënwaerdt. Op 6 februari zet Gerrit Jan Klop deze
serie excursies weer voort. Kijken en vooral ook luisteren naar vogels met een ervaren
e
vogelaar op iedere 1 zaterdag van de maand. Wellicht is de zwartkopmeeuw (foto)
nog te zien die zich sinds 19 januari bij de Paardengracht ophoudt! Hier meer foto’s.
Jong en oud is welkom, lid of geen lid van de NVWC. Er zijn geen kosten aan
verbonden en aanmelden vooraf is niet nodig.
Ook geschikt voor beginnende vogelaars. Heb je een verrekijker? Neem die mee!
Eerstvolgende data: 6 februari en 5 maart.
Vertrek 9.00 uur per fiets bij de Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg
Voor meer info: stuur een e-mail naar Gerrit Jan, gjklop@gmail.com

Knotwerkgroep: snoeien bij Werk aan het Spoel

06-02-2016 en
27-02-2016

10-02-2016

De NVWC heeft het onderhoud van de knotwilgen rond Werk aan het Spoel op zich
genomen. Vorig seizoen is de zuidkant gesnoeid, op 6 februari wordt de noordzijde
onder handen genomen. De knotploeg wordt ondersteund door vrijwilligers van Werk
aan het Spoel. Het hout wordt op een later tijdstip versnipperd en afgevoerd door
gemeente Culemborg. Houtliefhebbers kunnen het dikkere hout of pootstokken
meenemen. Mocht het niet in één dag lukken, dan is zaterdag 27 februari reservedag.
Locatie: Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, 4106 LC Culemborg.
Data: 6 en 27 februari.
Voor gereedschap, koffie én soep wordt gezorgd. Zelf s.v.p. voor brood zorgen. Wie
slechts enkele uurtjes mee kan helpen is ook van harte welkom. Voor verdere info
klik hier. Voor meer info over knotten, stuur een e-mail aan knotcoor@nvwc.nl.

Cursus ‘Natuur in en om Culemborg’
Deze winter organiseert de NVWC een cursus ‘Natuur in en om Culemborg’. De derde
cursusavond vindt plaats op 10 februari.
Bij deze cursus ligt de nadruk op wat u zelf in uw tuin of in uw wijk kunt tegenkomen,
maar ook zullen we laten zien waar u in deze omgeving nog meer mooie natuur kunt
vinden. Na de paddenstoelen, zoogdieren en wintervogels zullen nog aan de orde
komen: vlinders en libellen, broedvogels en planten. Hier meer.
Woensdag 10 februari, 20.00-22:00 uur in De Steenuil, Steenovenslaan20, Culemborg.
Volgende cursusdagen: 9 maart en 13 april. De excursies volgen op 7 en 21 mei.

NVWC-activiteiten februari 2016 (vervolg)
13-02-2016
Jeugdactiviteit: “Nestkasten” 13:30 – 15:30 uur
Op 13 februari worden door de jeugdgroep nestkastjes getimmerd, om precies te zijn:
mezenkastjes. De klusgroep is al heel hard bezig bouwpakketjes te zagen. Wij gaan ze
dan schuren, timmeren, schroeven en schilderen.
Waarom vliegen alleen mezen het kastje in en geen mussen? Waar kan ik het best het
kastje ophangen? Stel vragen aan de mensen van de klusgroep, ze weten er alles van!
Er is plaats voor 12 kinderen, dus als je mee wilt doen graag snel opgeven bij
jeugdcoor@nvwc.nl.
Zaterdag 13 februari in De Steenuil, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg.
Jeugdactiviteiten vinden ongeveer eens per 3 weken plaats, meestal op zaterdag van
13:30-15:30 uur. Ook als je geen lid bent, kun je een aantal keren meedoen.

Onze weidevogels van dichtbij

17-02-2016

Astrid Kant is weidevogelliefhebber in hart en nieren. Zij fotografeert het geheime leven
van de weidevogels vanuit een schuilhut en heeft dan ook een prachtige collectie
unieke beelden. Daarnaast zet ze zich vol overgave in voor de overleving van nesten
en kuikens. Astrid werkt o.a. mee aan het kleurringonderzoek van de grutto. Via dit
onderzoek wordt steeds meer duidelijk over de problemen van deze vogel.
De eerste ‘gekleurringde’ Culemborgse grutto werd in 2015 door Astrid geringd in de
Lazaruswaard.
Op 17 februari laat Astrid ons kennismaken met alle Nederlandse weidevogels. We
nemen een kijkje in hun leven vanaf aankomst in het vroege voorjaar tot het moment
van vertrek naar het zuiden. Hier meer over deze boeiende avond.
Woensdag 17 februari, 20:00 uur in De Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg.
Toegang gratis, de koffie staat klaar v.a. 19:30 uur.
Voor meer info: Annette van Berkel, lezingcoor@nvwc.nl

29-02-2016, 01-03-2016
en 03-03-2016

NME Natuurfeestdagen
De Natuurfeestdag is een jaarlijks project in een samenwerking van basisscholen,
gemeente Culemborg, NME, Staatsbosbeheer en NVWC. Een praktische
natuureducatie voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen.
Gedurende vier ochtenden krijgen de klassen in de Steenuil een les over
natuurwaarden, met speciale aandacht voor de grienden rond Culemborg. Ze krijgen
informatie over de natuur (prachtige DVD gemaakt door Annette van Berkel) en een
enthousiast verhaal van een griendwerker die prachtig kan vertellen over onderhoud
van grienden en de bestemming van de wilgentakken. Ook geeft hij instructie over
veilig snoeien en stekken. Daarna brengen de leerlingen het geleerde in praktijk.
Elk jaar helpt een aantal NVWC-leden als vrijwilliger mee aan deze activiteit. De
buitendagen vinden plaats in de Vretstrooi op 29 februari, 1 en 3 maart. Wilgenhout
snoeien, takken uitdragen, schillen en stekken en tot slot brood bakken aan een
geschilde tak boven een vuur. De vrijwilligers begeleiden groepjes van 5-6 leerlingen.
Vrijwilligers gevraagd voor maandagmiddag 29 februari
Een aantal vrijwilligers heeft zich al opgegeven, maar voor maandagmiddag 29 februari
kunnen we nog wat hulp gebruiken. Wie doet er mee?
Hier meer info en aanmelden.

Nieuws uit de natuur (januari)

Volg jij de NVWC op Twitter?
Oproep redactie HAK-AL

@NVWCulemborg

Redactie Hak-al zoekt coördinator en opmaker
De redactie van de Hak-al, het verenigingstijdschrift van de NVWC, is op zoek naar
twee nieuwe medewerkers. Allereerst is er een vacature voor een redactiecoördinator.
De coördinator is de aanjager van bijdragen voor de Hak-al en de bewaker van de
redactiestromen. Zij of hij enthousiasmeert potentiële auteurs om kopij aan te leveren,
verzamelt deze kopij, verzorgt de eerste bewerking en bewaakt de deadlines.
Daarnaast zoekt de redactie een extra opmaker. De Hak-al is in de afgelopen jaren
een professioneel ogend magazine geworden, dankzij de fraaie opmaak. Dit is een
intensief proces en om de huidige standaard te kunnen handhaven, is een extra
opmaakkracht meer dan welkom. De opmakers werken met Scribus, een open source
programma, dat relatief eenvoudig te leren is. Per jaar worden drie Hak-als gemaakt,
dus op jaarbasis kost deze uitdagende en gezien de resultaten bijzonder boeiende
vrijwilligersklus niet veel tijd. Geïnteresseerden kunnen zich hier melden.

Nieuws uit de natuur (januari vervolg)
Knotters snoeiden al 42 bomen!
Het snoeikarwei aan de Beusichemsedijk is in twee zaterdagen afgerond. Een
vijftiental vrijwilligers heeft in die twee dagen maar liefst 42 bomen gesnoeid!
Het resthout is verbrand omdat de versnipperaar door de werkzaamheden t.b.v.
dijkverbetering het perceel niet kan bereiken. Het dikkere hout is door verschillende
vrijwilligers meegenomen voor de houtkachel. Hier meer info en foto’s.
Zoogdierenwerkgroep voor het eerst bijeen
De zoogdierenwerkgroep van de NVWC is een feit. Er zijn inmiddels 6 enthousiaste
leden die plannen hebben gemaakt voor onderzoekjes, excursies etc. Ze gaan
binnenkort starten met het plaatsen van cameravallen bij het ecoduct over de A2.
Hierop werd door Rijkswaterstaat positief gereageerd. Wie nog belangstelling heeft kan
zich melden bij Jurgen Geven of Johan de Kruijf, bestuur@nvwc.nl.
Hangjongere in de uiterwaarden
Een jonge zeearend hangt momenteel rond in de uiterwaarden van Culemborg en
Everdingen!
Jeugdgroep ging tweemaal op pad: watervogels en reeën
Bij het vogels tellen in de uiterwaarden bij de Lek zagen we niet alleen vogels: aan
sporen konden we zien dat er een of meer bevers druk bezig waren geweest.
De vogels die we hebben gezien: bergeend, knobbelzwaan, kuifeend, brilduiker,
zilverreiger en als laatste een ijsvogeltje dat op de tak stil bleef zitten. Hier staan de
vogels ook allemaal op de foto.
Reeën krijg je niet zo vaak te zien, maar Annette van Berkel weet ze wel te vinden. Met
de jeugdgroep ging ze op pad. Eerst wat informatie in De Steenuil, daarna naar de
Regulieren. Iedereen was superstil en al snel verschenen er twee reeën tegen de
bosrand aan met de poten in de mist. In totaal werden 8 reeën gespot!
Zie verslagje en foto’s.
Rosse vleermuizen overwinteren in de plantage
Jan Dirk zag ze vliegen, zelfs overdag zijn ze soms actief! Hier meer.
Het was genieten!
In januari gaven Gerrit-Jan Klop en Jandirk Kievit een zeer boeiende lezing over hun
tocht van IJsland naar Zeeland. Prachtige beelden van hun verblijf op IJsland en de
tocht terug per schip, waarbij een tussenstop werd gemaakt op Faire Isle. Ze wisten
erg veel te vertellen over de vogels en walvissen, mede dankzij de informatie die ze
kregen van professionals die meevoeren. Het weer werkte heel erg mee en een beetje
zeeziekte namen ze op de koop toe. Er was gelukkig een bijzonder grote opkomst,
zodat veel leden en niet-leden hebben kunnen genieten.
Ooievaarsnest in Plantage vernieuwd
In overleg met de NVWC heeft de gemeente in de Plantage een nieuwe basis
geplaatst voor een ooievaarsnest. Het oude nest was al twee keer uit de boom
gewaaid. Komende maand worden de ooievaars weer terug verwacht, hopelijk vinden
ze dit weer een goed plekje om te broeden!

Nieuws van het bestuur
Goede opkomst nieuwjaarsbijeenkomst
Op 6 januari was er volop gelegenheid om elkaar de beste wensen te doen en te
overleggen over wat er allemaal op stapel staat komend jaar. Er was veel aandacht
voor een grote serie foto's van de afgelopen 40 jaar. Tijdens een korte
nieuwjaarstoespraak ging de voorzitter in op het afgelopen jubileumjaar, maar vooral
werd vooruit gekeken naar het nieuwe jaar. Kon u er niet bij zijn en bent u benieuwd
naar de plannen? Hier meer informatie en foto’s.
NVWC-kamp 2016 rond Hemelvaart
Na het succesvolle jubileumkamp in mei vorig jaar heeft een aantal NVWC-ers de
smaak weer te pakken. Er is veel moois gezien, nieuwe kennis opgedaan, de sfeer
was uitstekend, er zijn nieuwe contacten gelegd, oude weer aangehaald. Daarom
organiseren Yme Jan, Ruud en Han dit jaar opnieuw een kamp en wel in de
Hemelvaartperiode, van 5 t/m 8 mei 2016. Lees hier meer over kamp en bestemming:
Nationaal Park De Meinweg bij Roermond.

Nieuws van het bestuur (vervolg)
Een paar zaken die de laatste tijd de revue passeerden:
De website www.nvwc.nl heeft de volle aandacht van het bestuur. Er worden
voortdurend verbeteringen aangebracht en de site wordt daardoor steeds levendiger.
Regelmatig kijken dus!
- Met de redactie van de Hak-al is gesproken over de toekomst van ons ledenblad. Er
wordt gezocht naar nieuwe redactieleden, zie elders in deze Tsjielp. Omdat een
eerdere oproep voor een opmaker niets opleverde, wordt ook buiten de NVWC naar
een vrijwilliger voor de opmaak gezocht.
- Secretaris Martin is als vertegenwoordiger van het bestuur nauw betrokken bij
verschillende ontwikkelingen op natuurgebied in onze gemeente, zoals de Zump
(samen met Annette), de actualisatie van het Groenstructuurplan, de Redichemse
Waard en de plannen van Rijkswaterstaat met een verbeterde doorstroming van de
Lek (project Stroomlijn). Overigens wordt hij daarbij regelmatig ondersteund door
andere leden van de NVWC.
Martin heeft ook gesolliciteerd bij de Milieu Advies Raad die drie nieuwe leden zoekt;
de beslissing over de voordracht van de leden valt binnen 2 weken.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op dinsdagavond 23 februari.

Activiteiten en berichten van anderen
Stroomhuis Neerijnen:
 6 feb Fietsexcursie Water- en trekvogels
O.l.v. gidsen van IVN in samenwerking met Geldersch Landschap en Kasteelen.
Deelname gratis, start om 14:00 uur. Reserveren kan tot vrijdag 5 feb. Hier meer info.
Februari is bij uitstek geschikt om de watervogels op te zoeken. In de uiterwaarden zijn
zij dan heel talrijk. Ook zijn er weer allerlei trekvogels op doortocht.
 9 feb 20:00 uur Lezing “Bevers in Nederland”
Landschapslezing met beverexpert Willy de Koning. Hier info.
Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden:
 11 feb lezing “Israël” door Hans de Braal
 Zondag 14 feb Vogelexcursie in de Biesbosch o.l.v. Gerrit Zijderveld
 25 feb Lezing “Waterral” door Gerard de Kroon, internationaal erkend ornitholoog
door zijn rallenstudies.
Voor meer info over bovenstaande activiteiten klik hier.
Sovon: 5 – 7 februari tweede NOU congres
Congres van Nederlandse Ornithologische Unie voor en door Nederlandse
ornithologen. Lezingen, workshops en een gevarieerd programma waarin elkaar
ontmoeten een centrale rol speelt. Hier info en aanmelden.
IVN Veenendaal-Rhenen: 13 februari “Bomen herkennen in de natuur”
Ontdek dat u zelfs bomen kunt herkennen wanneer ze geen blad meer dragen.
Gerrit van Leeuwen en Carlo van de Weerd zijn uw gidsen gedurende de wandeling
van 2 uur en vertellen waarnaar u moet kijken. Het boek 'Winterflora bomen en
struiken' van Dirk Slagter zal worden gebruikt. Vertrek om 14:00 uur. Hier meer.
IVN Nieuwegein-IJsselstein: 14 februari winterwandeling vanaf Fort Vreeswijk
Op zoek naar mooie natuur: oude bomen, tuinen, het effect van water op de omgeving.
Het is een flinke wandeling voor jong en oud van ongeveer 1,5 tot 2 uur. Hier meer.
Vogelbescherming Nederland:
 14 februari: Love is in the air!
Op Valentijnsdag 2016 worden webcams van Beleef de Lente aangezet. Vroeger dan
anders, want de bosuil start midden in de winter met het paren, broeden en groot
brengen van de jongen en dat mogen we niet missen! Kijk op www.beleefdelente.nl of
www.beleefdelentejunior.nl. Welke nieuwe soorten er bij komen wordt komende weken
via de twitteraccounts @beleefdelente en @vogelnieuws bekend gemaakt. Hier meer.
 Resultaten tuinvogeltelling
Ook dit jaar staat de huismus op één, gevolgd door koolmees en merel. Voor het eerst
staat de spreeuw niet in de top 10. Opmerkelijk genoeg eindigt de spreeuw in
Culemborg op de derde plaats, achter de huismus en de koolmees. Hier de resultaten.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
Natuurmonumenten: 23 februari 14:00 uur opa/oma kinderwandeling
Heeft u uw kleinkinderen te logeren deze voorjaarsvakantie? Neem ze lekker mee naar
buiten voor een frisse neus. De boswachter neemt jullie mee door het parkbos van
landgoed Waardenburg en Neerijnen. V.a. 6 jaar, duur ca. 1,5 uur. Hier reserveren.
Vlinderstichting: 5 maart “Feest!” op de landelijke dag
100 Jaar grote vuurvlinder, 75 jaar trekvlinderonderzoek, 25 jaar pimpernelblauwtjes
enz. enz.: niet zo verwonderlijk dat het thema van de Landelijke Dag “Feest!” is. Er is
een lezing door Irma Wynhoff over de pimpernelblauwtjes en door Henk de Vries over
de grote vuurvlinder (foto). Albert Vliegenthart buigt zich over het trekvlinderonderzoek.
Buiten het thema om zijn er nog andere leuke lezingen en de films van Annette van
Berkel. Hier programma en aanmelden. Vol is vol!
NIEUWSBERICHTEN

NatureToday:
 Nieuwe Rode Lijst Vissen laat lichte verbetering zien voor zoetwatervissen
Op 1 januari jl. is de nieuwe Rode Lijst Vissen van kracht geworden. 5 Soorten zijn
toegevoegd, bittervoorn en vetje (foto) staan niet meer op de lijst. Lees hier meer.
 Opnieuw vlinders gewekt uit winterslaap
Nooit eerder was het op 25 januari warmer in De Bilt dan in 2016. Het zonnige weer
zorgde er voor dat er weer vlinders uit hun winterslaap kwamen en gingen vliegen. Net
als in november en december ging het niet om een enkele vlinder, maar om tientallen
exemplaren. De citroenvlinder is het meest gemeld. Is dat schadelijk? Lees hier meer.
 NatureToday jaaroverzicht 2015
Maar liefst 704 berichten werden er afgelopen jaar gepubliceerd. Hier onder meer de
top 10 van meest gelezen berichten.
Ravon:
 Download hier “Kijk op Exoten nr. 15” met o.a. een oproep om uitzettingen en
ontsnappingen van amfibieën en reptielen te melden.
Sovon:
 Download hier de beoordeling over de staat van instandhouding van de kievit
als broedvogel in de provincie Friesland.
 Selecte groep telt laatste atlasblokken
Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en
broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een
selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de
Landelijke Dag van 2018 hoopt Sovon het eindresultaat ('het boek') te presenteren.
Hier een overzicht van de getelde en niet-getelde atlasblokken.

Colofon
Verschijning

Het NVWC-bestuur stelt “Tsjielp!!” samen voor NVWC-leden en belangstellenden.
“Tsjielp!!” verschijnt aan het begin van elke maand, m.u.v. de zomermaanden.
Tsjielp wordt verzonden aan ruim 325 mailadressen.

Aan- en afmelden

Voor aan- en afmelden op “Tsjielp!!” stuur je een e-mail aan: nieuwsbrief@nvwc.nl.
Ook voor het doorgeven van een gewijzigd mailadres.

Lid of donateur worden

Wilt u meer informatie over de NVWC, stuur een e-mail naar bestuur@nvwc.nl. Wilt u
lid worden of donateur, klik hier voor meer informatie.

Foto’s en illustraties

Jouke Altenburg (2x grutto, kievit, scholekster, graspieper, pimpelmees, ooievaarsnest,
brandganzen, huismus), Gerrit Jan Klop (tureluur, grutto), Johan de Kruif (kamp,
hermelijn), Paul van Veen (zwartkopmeeuw), Frank Spruit (knotten), Kars Veling
(argusvlinders, lezing, nieuwjaarsbijeenkomst, huismus, grote vuurvlinder,
citroenvlinder), Hans Kunstman (2x natuurfeestdag), Hans van de Warenburg
(knotten), Thierry Jansen (zeearend), Cees van Appeldoorn (jeugdgroep watervogels,
bever), Winny Verdouw (jeugdgroep reeëen), Wikipedia (Meinweg, Fort Vreeswijk),
Daniël Beuker (Redichemse Waard), Mario Huizinga (blauwborst), Co Sielhorst (vetje)

Copyright

Berichten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend integraal en met bronvermelding
worden overgenomen. Foto’s mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt.

