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Pijlstaart rust even tijdens NachtvlinderNacht: groot avondrood, populierenpijlstaart
NVWC-activiteiten juli-augustus 2018
07-07-2018
Vogels in de buurt: 7 juli excursie met ervaren vogelaar
Op de eerste zaterdag in juli staat Gerrit Jan Klop weer klaar met fiets en verrekijker bij
het NVWC-clubhuis voor de vogelexcursie, maar vanwege de zomervakantie zal er
GEEN EXCURSIE ZIJN IN AUGUSTUS.
Stap op de fiets en ga met hem mee op 7 juli! Iedereen is welkom, lid of geen lid van
de NVWC. Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden vooraf is niet nodig. Heb
je een verrekijker? Neem die mee! Waar we deze keer naar toe fietsen, is nog niet
bekend. Dat wordt beslist op de zaterdag zelf, als Gerrit Jan weet welk gebied op dat
moment het meest interessant is.
Vertrek 9.00 uur per fiets bij de Steenuil, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg
Er zijn geen kosten aan verbonden en ook niet-leden zijn van harte welkom. Neem een
verrekijker mee. Voor meer info: e-mail naar Gerrit Jan Klop, gjklop@gmail.com.
Eerstvolgende data: 7 juli en 1 september.

07-07-2018

Jeugdactiviteit: Struinen langs de Lek en pannenkoeken bakken!
Op zaterdagmiddag vieren we met de jeugdgroep de laatste activiteit voor de
zomervakantie in de Uiterwaard. We gaan om half twee “Struinen langs de Lek”.
Vogels en stenen, planten en vlinders, wat je maar kunt ontdekken. Gaan jullie met ons
mee? Tot slot gaan we nog pannenkoeken bakken en ...opeten. Om half vier is je
buikje wel vol. Leuk om jullie nog even gedag te zeggen voor de vakantie! Laat je
weten of je komt op jeugdcoor@nvwc.nl?
We verzamelen om 13:30 uur bij de Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg.
In augustus zijn er geen jeugdactiviteiten i.v.m. de zomervakantie.
Op 1 september starten we weer met sprinkhanen.

04-08-2018

Larvenhuidjes zoeken in de Regulieren
De vrouwtjes van de groene glazenmaker (libelle), zet haar eitjes uitsluitend af op
krabbenscheer, net onder de waterlijn. In de Regulieren is krabbenscheer aanwezig en
de insectenwerkgroep gaat op 4 augustus onderzoek of larven (of huidjes) van deze
libellen aanwezig zijn. Het zou zo maar kunnen dat die gevonden worden! Wilt u mee
zoeken, dan bent u van harte welkom. We verzamelen om 10:00 uur in de Regulieren.
De exacte locatie komt nog. Aanmelden kan via insectencoor@nvwc.nl.

NVWC-activiteiten juli-augustus 2018 (vervolg)
04-08-2018
4 augustus sluitingsdatum inleveren kopij Hak-al
Meer informatie over de natuur in en om Culemborg?
Of gaat u graag mee op pad? We nodigen u van harte uit om lid te worden! Leden van
de NVWC ontvangen drie à vier keer per jaar het clubblad “Hak-al’, met meer
achtergrondinformatie en met prachtige beelden. Het laatste nummer was een
nachtvlinderspecial, het volgende nummer is juist weer heel gevarieerd. We zijn erg
trots op ons blad en willen zoveel mogelijk mensen daarvan laten meegenieten. Leden
kunnen bovendien deelnemen aan de werkgroepen. Het lidmaatschap kost € 20,- per
jaar. Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden of meld u door een email te
sturen aan ledenadmin@nvwc.nl.

19-09-2018

Fototoestel mee!
De eerste lezing op woensdag 19 september mag u zelf samenstellen. Er is die avond
ruimte voor foto's van alle aanwezigen. Die zonsondergang bij de Regulieren, die bever in
de Goilberdingerwaard of die prachtig bloeiende dijk. Maar ook vakantiefoto's zijn van harte
welkom, als ze maar natuur laten zien. Ver weg en dichtbij: laat de aanwezigen
meegenieten van het mooie dat u in de zomermaanden hebt gezien en meegemaakt.
Meer over deze avond in de volgende nieuwsbrief.
Een prachtige zomer toegewenst met veel mooie natuuropnamen!

Nieuws uit de natuur (juni)
Het ringen van steenuiltjes is op 6 juni gestart, met Theo Boudewijn (vergunninghouder) en…..Lara Zielhorst!

Hier meer over het ringen van steenuiltjes t.b.v. het populatieonderzoek.
Nationale NachtvlinderNacht
Op veel plekken in Nederland is naar nachtvlinders gekeken tijdens de Nationale
NachtvlinderNacht. Ook in Culemborg werden ze gelokt met licht en met smeer. Het
was een uitstekende nacht, beetje vochtig, niet te koud. Op de smeer kwamen niet zo
veel vlinders af, maar bij het laken bleven ze maar komen. Alle spannertjes, uiltjes,
pijlstaarten en nogal wat micro-vlinders werden op naam gebracht, maar liefst 42
soorten! Favoriet waren de vliervlinder, vuursteenvlinder en twee keer groot
avondrood. Op de valreep kwam nog een populierenpijlstaart buurten.
In de lichtval
Nog een manier om nachtvlinders te lokken: in de lichtval. In Culemborg en Tricht
wordt regelmatig de val ’s nachts gezet, Hier de leuke soorten van 3 juni in Tricht.
Handige vermomming
Hans Kunstman trof een nachtvlinder aan die meer weg had van een wesp. Deze
hoornaarvlinder schrikt zo vijanden af, handige vermomming! Hier een foto.
De koevinkjes zijn er nog
Op de zandgronden en in Limburg is het koevinkje een algemeen voorkomende soort,
maar in het Rivierengebied komt het maar op enkele plekken met een wat zandige
bodem voor, w.o. het Veerweggebied en langs het deel van de spoordijk ten noorden
van de dijk. Hier meer over het koevinkje in Culemborg.

Nieuws van het bestuur
Culemborg is méér dan 700 soorten planten en dieren rijk!
De 700-soortendag is afgesloten met een prachtig resultaat. Op 8 en 9 juni
werden gedurende 24 uur niet alleen bijzonderheden geteld, maar ook alle
“gewone” planten en dieren. Dat geeft een prachtig beeld van alles wat de natuur in
deze tijd van het jaar in ons werkgebied te bieden heeft.
Op zaterdag werd om 12:50 uur met de ringelwikke de 700e soort genoteerd en er was
nog een paar uur te gaan! Inmiddels staat de teller op ruim 900 soorten.
Het doel van deze dag was niet alleen zoveel mogelijk soorten noteren, maar vooral
laten zien wat een rijkdom aan natuur in Culemborg en omgeving te vinden is. Door de
grote inzet van de deelnemers en ook door het prachtige weer werd de dag een groot
succes. Hopelijk hebben veel mensen inspiratie opgedaan tijdens die 24 uur.
Zaterdagavond om 6 uur werd het geheel afgesloten met een drankje en toespraken
van voorzitter Kars Veling en wethouder Joost Reus. Hier meer.
Avond voor nieuwe leden verplaatst
De avond voor nieuwe leden (oorspronkelijk gepland op 30 juni) zal plaatsvinden op 10
oktober a.s.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 13 augustus.

Activiteiten en berichten van anderen
NME:
• “Leven in je tuin” zondag 1 juli 13:30-16:30 uur
Op 1 juli is er op de Kinderboerderij veel te beleven en te leren over het effect van
meer groen in je directe woonomgeving. Er wordt een waterdemonstratietafel
geïntroduceerd. Wanneer blijft het water staan en wanneer zakt het weg? De tafel blijft
daarna op de kinderboerderij.
Ontwerp je eigen droomtuin, maak een zaadbom, zaai een eigen plantje of vraag
advies hoe je je tuin aantrekkelijker kunt maken voor diverse dieren (er is iemand van
de NVWC aanwezig). Er is een imker, je mag een bijendans uitvoeren of je laten
schminken als bij of vlinder.
•
“Middeleeuws spelen” zondag 26 augustus 13.30 - 16.30 uur
De laatste zondag van de zomervakantie organiseert Stichting Speeltuin
Culemborg altijd een leuke middag op de Kinderboerderij. In het kader van
Culemborg 700 gaan we ons dit keer verdiepen in de Middeleeuwen.
Hoe speelden de kinderen in die tijd? Het kasteel lijkt wel uit de Middeleeuwen te
komen. Waan je in het Culemborg van 1318. Meer hierover op NME-activiteiten.
Werk aan het Spoel
• Vaartijden Liniepont in juli en augustus: dagelijks.
• 8 juli en 12 aug Rondleiding natuur en historie bij Werk aan het Spoel, 14:00 uur.
• 18 aug en 15 sep “Lek in de verdediging!”
Een spannende belevenis langs schuilplaatsen en door loopgraven. De excursie start
vanaf Werk aan het Spoel. Lopend en varend door het rivierengebied vertellen gidsen
meer over de geschiedenis en de natuur van dit gebied en over de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Hier info en aanmelden, beperkte deelname.
Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden:
• 7 juli Excursie naar Westbroek ten westen van Bilthoven.
Wandeling van 7 km o.l.v. Koos Maat. Vertrek 16:00, duurt tot de schemering.
• 19 aug Vogelexcursie naar plan Tureluur en Zuid-Hollandse eilanden.
Excursie o.l.v. Eduard Polfliet.
• Jul+aug Expositie “Werk in pastel” van Rina van der Straten.
De schakeringen van de kleuren in de natuur hebben haar geïnspireerd.
• Om alvast te noteren: 1 sep fietstochten van ca. 40 en 60 km.
Fietstochten door en rond de prachtige Vijfheerenlanden.
Voor meer info over bovenstaande activiteiten klik hier.
Fort bij Rijnauwen:
• 1, 8 en 15 juli “Familiewandeling”
Kom met het hele gezin naar het grootste fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort
bij Rijnauwen. Samen met de gids maak je een wandeling over, onder en door het fort.
V.a. 6 jaar. 10:30 – 12:00 uur. Hier meer.
• 22 en 29 juli, 5 aug “Ontdek Fort bij Rijnauwen met Kapitein Dirk”
Kapitein Dirk neemt kinderen (5-9 jaar) mee op ontdekkingstocht. Je komt van alles te
weten over de soldaten die hier vroeger leefden en werkten. Ook krijg je te horen
welke planten en dieren hier leven. Hier info.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
Gelderse routes: Genieten van de natuur in Gelderland
Wandelen of struinen in Rivierenland: Hier diverse wandelroutes.
Fietsroutes in Rivierenland: Hier diverse fietsroutes.
De Vlinderstichting: v.a. 27 juli Tuinvlindertelling, 10 DAGEN LANG.
De Tuinvlindertelling is dit jaar extra feestelijk: hij wordt voor de tiende keer
georganiseerd. Daarom is de telling verlengd van twee naar tien dagen. Vanaf 27 juli
kunt u al uw waarnemingen invoeren. Kijk op een of meer dagen een kwartier lang
naar de vlinders in je tuin en geef door wat u ziet. Hulp nodig bij het herkennen van
vlinders? Download dan onze handige vlinderherkenningskaart of gebruik de app
“Vlindermee”. Hier handige tips voor een tuin vol vlinders.
SOVON: Fotowedstrijd Jaar van de Huiszwaluw
Huiszwaluwen zijn fantastische fotomodellen: hun contrastrijke zwart-witte verenkleed,
guitige koppies en het feit dat ze dicht bij mensen leven maakt ze zeer fotogeniek. Doe
mee met de fotowedstrijd Jaar van de Huiszwaluw. Stuur je mooiste, meest
verrassende, liefste of stoerste foto van een huiszwaluw in (uiterlijk 30 sept).
De fotografen van de drie winnende foto’s ontvangen het prachtige boek ‘Zwaluwen
van Gaast’ van vogelprofessor Theunis Piersma. Lees hier hoe je mee kunt doen.

NIEUWSBERICHTEN

Zoogdiervereniging: Nacht van de vleermuis 2018
In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Europese Nacht van de
Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden er op 24 en 25 aug activiteiten
georganiseerd, zoals vleermuisexcursies met batdetector (volwassenen en kinderen).
Hier t.z.t meer informatie over de activiteiten per provincie en alvast een zoekkaart.
Terra Bella: Twee jongen in ooievaarsnest
Het ooievaarsnest in Eva-Lanxmeer telt nog twee jongen. Een poging om ze te ringen
in het hoge nest is mislukt. Ze zijn regelmatig aan het “droog vliegen”, hier live te zien.
Geldersch Landschap & Kasteelen: Lees hier “Mooi Gelderland”, zomereditie
Met o.a. “De rivier, barrière of verbinding?”
Vogelbescherming Nederland:
• Hoe oud wordt een vogel?
Sommige vogels worden niet eens 1 jaar oud. De oudste bekende wilde vogel is een
Laysan-albatros. Ze heeft de naam ‘Wisdom’ gekregen, is nu 67 jaar en broedt nog elk
jaar een ei uit! Lees hier meer.
• Gevonden vogeltje, wat doe je dan?
Een jonge vogel zit in een hoekje van de tuin, kan niet vliegen, zoekt geen eten en lijkt
verlaten. Moeilijk om te doen, maar help jonge vogels door ze te laten zitten. Deze
kwetsbare fase hoort er nu eenmaal bij, het is een soort spoedcursus overleven in het
wild. Lees meer.
Sovon:
• Download hier “Sovon nieuws” nr. 2.
Met o.a. Jan Johan ter Poorten (vormgever Vogelatlas) onder de indruk van de
gedetailleerdheid van de aangeleverde vogeldata en foto’s.
• Eerste jonge huiszwaluwen vliegen uit.
In de meeste nesten in kolonies zijn de eieren uitgekomen en worden de jonge
zwaluwen druk gevoerd. Jongen van de vroegste legsels vliegen zelfs al uit. Komt er
een tweede legsel? Lees hier het hele bericht.
Nature Today:
• Boomblauwtje herstelt na mager voorjaar.
Ondanks het mooie voorjaar had het boomblauwtje een matige voorjaarsgeneratie. De
tweede generatie verschijnt nu: deze lijkt wel groot te worden en ook eerder dan het
langjarig gemiddelde. Zie hier de opmerkelijke curve van 2018 tot nu toe.
• De vijf meest gehoorde vogelergernissen.
Poep op de stoep, koekje uit uw hand gepikt, slapeloze nachten door getjilp en gekras.
Hmm. Tijdens of na het broedseizoen ergert u zich misschien wel aan vogels, zelfs als
u ze graag ziet. Vijf vogelergernissen en enkele oplossingen.

Colofon
Verschijning
Aan- en afmelden

Het NVWC-bestuur stelt “Tsjielp!!” samen voor NVWC-leden en belangstellenden.
“Tsjielp!!” verschijnt aan het begin van elke maand, m.u.v. de zomermaanden en
wordt verzonden aan ruim 400 mailadressen.
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

Kars Veling (groot avondrood en populierenpijlstaart, dagpauwoog, boomblauwtje),
Jouke Altenburg (fitis, schaduw vuurjuffer, zonsopgang Beusichemse Waard, jonge
koolmees, huismus), Wim Rubers (struinen langs de Lek), Cees van Appeldoorn (7x
steenuiltjes ringen), Gijsje van Ingen (NachtvlinderNacht, 700 soorten, Liniepont, varen
naar Tiengemeten), Jan Dirk Buizer (koevinkje, rosse vleermuis), Wikipedia (Fort bij
Rhijnauwen, groene glazenmaker), Hans Gebuis (header Jaar van de Huiszwaluw).
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