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Knotploeg van start met nieuwe elektrische zaag en twee gecertificeerde zagers!

Een mistig begin, maar al gauw kwam er een lekker zonnetje bij.
NVWC-activiteiten januari 2022
Knotwerkploeg: Snoeien bij Werk aan het Spoel
15-01-2022
De knotwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht heeft het onderhoud van de
knotwilgen rondom Werk aan het Spoel op zich genomen. Er is de afgelopen jaren al
meerdere malen gesnoeid. Opzet is om in één dag met de knotwerkgroep en
ondersteuning van vrijwilligers van Werk aan het Spoel de bomen aan de zuidzijde
onder handen te nemen. Het hout wordt op een later tijdstip versnipperd en afgevoerd
door gemeente Culemborg. Houtliefhebbers mogen uiteraard het dikkere hout of
pootstokken meenemen.
Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. Zelf voor brood zorgen. Denk aan geschikte
kleding/laarzen/handschoenen! De werkgroep heeft ook een Knotapp, hier meer.
Zaterdag 15 januari, Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, 4106 LC Culemborg.
Tijd: 9:00 - ca. 14:00 uur. Wie slechts enkele uurtjes kan is uiteraard ook van harte
welkom. Meer info: Harry van de Warenburg, knotcoor@nvwc.nl.
Of de snoeidag wel of niet kan doorgaan zal niet alleen afhangen van het weer,
maar ook van beslissingen omtrent de coronamaatregelen.
Houd daarom onze website in de gaten of meld je aan voor de Knotapp!

NVWC-activiteiten januari 2022 (vervolg)
Jeugdactiviteit: Vroeg je bed uit, we gaan reeën bespieden! 7:30-9:30 uur.
22-01-2022
Let op: Deze activiteit is verplaatst naar 22 januari!
Jurgen gaat mee (ja, Jurgen van de muizen, maar hij weet ook heel veel van grotere
zoogdieren!). Hij weet bijvoorbeeld precies waar de reeën zitten. Johan is ook van de
partij en hij sjouwt een telescoop mee, dan kunnen we ze goed zien. Het is ook leuk als
je zelf een verrekijker kunt meenemen. Winny is er natuurlijk ook en zij zorgt voor
warme chocolademelk, nou dat wordt genieten! We mogen alleen niet rennen anders
zijn de dieren zó vertrokken.
Reeën zijn vroeg op, dus we spreken af om half 8 ’s ochtends bij het bruggetje op de
Zeedijk. Dat is te bereiken via Parallelweg Oost langs het Station en dan linksaf de
Zeedijk op. Om half 10 kunnen de kinderen daar weer worden opgehaald.
Doe warme kleren aan! Dikke sokken in laarzen, lekker warme jas, wanten enz.
Zo wie gaat er mee?? Laat het ons weten via jeugdcoor@nvwc.nl. Ook als je geen lid
bent kun je een paar keer meedoen. Je mag ook een vriend(in) meebrengen als je wilt.
Er kunnen nog geen ouders bij aanwezig zijn.

Nieuws uit de natuur (december)
Knotploeg is van start gegaan!
Na een jaar stilstand door corona hebben de knotters de draad weer kunnen oppakken
met een snoeidag in de armenboomgaard naast Werk aan het Spoel. Er zijn i.s.m.
vrijwilligers van Geldersch Landschap & Kasteelen tien bomen gesnoeid en 5 februari
volgt het tweede gedeelte van de fraaie rij knotwilgen. Op 15 januari staat eerst nog een
snoeidag gepland op Werk aan het Spoel, zie hierboven bij activiteiten januari.
De elektrische kettingzaag is goed bevallen, al is het de vraag of 2 batterijen voldoende
zijn. Naast Wim Smits, de vaste zager, is nu ook Otto Deggeller gecertificeerd.
Kortstondige expositie illustraties Eric van Grieken
Op 18 december opende Louis van Oort, hoofdredacteur van de Hak-al, de expositie in
Hotspot Roos en Tomey. Eric van Grieken exposeerde er met de digitale illustraties die
hij voor de Hak-al maakte: o.a. van steenuil, ijsvogel, kleine burgemeester, witte tijger,
rugstreeppad, mol en hottentottenvilla. Ook was er een mooie hoek ingericht met allerlei
nummers van de Hak-al. Eric werkt mee aan dit verenigingsblad van de NVWC als
vormgever en illustrator, waardoor het een professionele uitstraling krijgt.
Diezelfde avond werden de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt en kwam er
direct een einde aan deze expositie. Jammer dat niet meer mensen de prachtige
tekeningen hebben kunnen bewonderen!
Jeugdactiviteit in clubhuis ging niet door
De jeugdactiviteiten konden in 2021 vaak wel doorgaan, maar in december wordt er
meestal binnen een activiteit georganiseerd. Kerstbakjes of vogelvoer maken, vogel- of
egelhuisje timmeren enz. Deze moest helaas wel worden afgelast, omdat ook onder de
schooljeugd het virus rondwaarde. Willen jullie de vogels toch helpen, kijk dan eens naar
de leuke ideeën op de site van Natuurmonumenten.
Hopelijk kunnen in 2022 alle activiteiten wel doorgaan. De leden van de jeugdcommissie
zijn een leuk programma aan het voorbereiden, ze hebben er weer zin in!

Nieuws van het bestuur
Ook in 2022 moeten we helaas starten met de mededeling dat coronamaatregelen ons programma
danig in de war schoppen. Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing van januari gaan niet door.
De activiteiten die in deze nieuwsbrief wel genoemd worden, kunnen alsnog afgeblazen worden,
dus check altijd even de betreffende website!
23-02-2022

Binnenkort in Theater De Fransche School

Houd de website in de gaten
voor meer informatie!

De eerstvolgende bestuursvergadering is op donderdag 27 januari.

De Hak-al is het verenigingsblad van de NVWC. Leden krijgen het blad
drie- à viermaal per jaar thuisbezorgd of toegestuurd.
Het is ook online te lezen, ziehier Hak-al nr. 4 van 2021.

Activiteiten en berichten van anderen
FLORON: t/m 3 jan Eindejaarsplantenjacht
Plantenliefhebbers hebben nog een paar dagen om mee te doen aan de Eindejaarsplantenjacht. Vanaf 25 december wordt in heel Nederland gezocht naar winterbloeiers.
Tot nu toe wordt de top vijf gevormd door: madeliefje, straatgras, klein kruiskruid,
vogelmuur en paardenbloem. Je kunt nog meedoen t/m 3 januari. Hier meer
Stroomhuis Neerijnen: 18 jan lezing “De ontdekking van de natuur”
Harry Mulder is met zijn boek ‘Ontdekking van de Natuur’ winnaar van de Jan
Wolkersprijs 2021. In zijn boek beschrijft hij de ontwikkeling van wetenschappelijke
natuurstudie tussen ongeveer 1500 en 1900. In twintig hoofdstukken put de auteur uit
een rijk reservoir van verhalen en uit illustraties uit natuurhistorische werken van de
wetenschappelijke collecties uit de Artis Bibliotheek die hij als conservator beheert.
Dinsdag 18 jan, 20:00 uur. Hier meer info en reserveren.
Vogelbescherming Nederland: 28, 29, 30 januari Nationale Tuinvogeltelling
Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari één keer een half uur de vogels in
uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen over uw tuin? Die tellen niet mee.
Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen van tevoren tellen op een
moment dat hun schikt. Meedoen is leuk en gemakkelijk en met uw telgegevens helpt u
de Vogelbescherming de vogels te beschermen. Hier meer info en hier de meest
voorkomende tuinvogels op een rijtje.
Telt u in 2022 ook mee? Meld u dan nu alvast aan voor de voorpret en handige tips in de
speciale Tuinvogeltelling e-mails. Dan heeft u straks zoveel mogelijk vogels in uw tuin.
Geldersch Landschap & Kasteelen: 28 jan Wintersferen wandeling
De natuur is in winterrust, maar toch valt er van alles te ontdekken. De boswachter laat
het je zien op landgoed Waardenburg en Neerijnen. Het wordt genieten van de kleine en
grote dingen in de natuur.
Start 14:00 uur, duur ca. 2 uur. Hier meer info en reserveren (beperkte deelname).
Staatsbosbeheer: Boswachterspad Kootwijk
Zin in een wat langere wandeling? Deze gevarieerde wandeling van 18,6 km gaat langs
alles wat de Veluwe in Gelderland zo boeiend maakt. Op het pad door de bossen van
Kootwijk ontdek je het stuifzand, de oude eikenbossen en jeneverbessen. In de winter
kom je hier de klapekster tegen. Start bij parkeerplaats in Uddel. Download hier de route.
Struingids: Nieuwe ontdekkingstocht in Wetland Passewaaij
Tiel aan de Waal is een tweede ontdekkingstocht voor kinderen rijker! Dit keer aan de
westkant van Tiel, daar ligt al bijna 30 jaar het natuurgebied Wetland Passewaaij. In
deze veranderlijke Waalnatuur word je vaak verrast; je kunt knaagsporen van bevers
vinden, soms scheert er een ijsvogel over… Afstand 3,5 km, leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
De tocht nodigt je uit om opdrachten te doen en tegelijkertijd leer je er wat van.
Dus: schoenen aan, vrienden en familie mee en gaan! Hier kun je de route downloaden.
SOVON / Vogelbescherming NL: 2022 Jaar van de Merel
Het gaat niet goed met de merel, een van de talrijkste vogels in ons land. De afgelopen
jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar
oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed van voedsel, start op 1 januari
de telling “Wat eet de merel?”. Iedereen kan gedurende heel 2022 wekelijks tellen. De
resultaten van de telling geven waardevolle informatie over welke voedselbronnen door
het jaar heen belangrijk zijn voor de merel. De uitkomst van het onderzoek geeft dan ook
direct praktische informatie over hoe je je tuin zo merelvriendelijk mogelijk inricht.
Hier meer. Lees ook de blog van Gert Ottens “Meer over de merel”.
IVN West-Betuwe: v.a. 8 feb Bomencursus
Voor iedereen die er nog niet zoveel van weet verzorgt IVN West-Betuwe van februari
t/m april een korte cursus “Bomen in ons rivierengebied”. De cursus bestaat uit drie
theorieavonden in Het Stroomhuis in Neerijnen en drie excursies op zaterdagochtend.
Als de coronamaatregelen meezitten, start de cursus op dinsdagavond 8 februari.
Wat weten we eigenlijk over bomen? Hoe zit het met het klimaat en de biodiversiteit?
Welke soorten komen voor en hoe herken je die? Lees meer en meld je aan.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
NIEUWSBERICHTEN

Winterkoning en ijsvogel zijn echte koukleumen!
Anders dan de namen doen vermoeden, zijn winterkoning en ijsvogel echte koukleumen.
Kleine vogels hebben eerder last van de kou dan grote. Ze hebben weinig massa; veel
van de bij de verbranding vrijgekomen warmte raken ze door het relatief grote
huidoppervlak snel kwijt. Lees hier het hele artikel van Gerrit Jansen in De Gelderlander.
Vogelbescherming NL: “De dag dat vogels besloten een prinses te zoeken”
René de Vos schrijft jaarlijks een mooi verhaal om de donkere dagen mee door te
komen. Geniet van zijn wintervertelling. De vogels geven de mensen nog een kans.
“In die dagen, vlak voordat de echte winter zou invallen…………” Lees hier verder.
De Vlinderstichting: Waterkwaliteit en libellen zijn onlosmakelijk verbonden
Het zoetwaterecosysteem waar libellen afhankelijk van zijn staat onder druk. De
waterkwaliteit in Nederland is na 1991 wel verbeterd, maar libellen in hoogveengebieden
en vennen gaan nog steeds achteruit. Om de libellenpopulatie in deze gebieden beter te
kunnen beschermen, is de relatie tussen de waterkwaliteit en de libellen onderzocht.
Lees hier het rapport.
RAVON:
• De RAVON-Balans 2021.
Hoe gaat het met de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland? Welke soorten doen
het goed en welke gaan juist achteruit? Lees het jaaroverzicht van 2021.
• Download hier “Kijk op Exoten” nr. 37.
Met o.a.de eliminatiedoelstelling voor waterteunisbloem en postelein-waterlepeltje:
complete verwijdering van ontdekte populaties.
Energiek Culemborg: In Culemborg staat een Solarbank
Vlakbij de rotonde Tunnelweg/Parallelweg Oost staat een bank met een zonnepaneel.
De opgewekte stroom wordt gebruikt voor de pompinstallatie in het bergingsbezinkbassin dat daar onder de grond ligt. Tussen 9:00 en 21:00 uur kun je er ook je
elektrische fiets of telefoon opladen. Er zijn 4 stroomaansluitingen. Hier meer.
Nature Today:
• Weer meer aandacht voor nachtvlinders in 2021.
Eind december is het moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Wat waren
opmerkelijke zaken wat betreft nachtvlinders? Misschien wel het meest opvallend is dat
aandacht voor nachtvlinders dit jaar nog weer verder is toegenomen. Steeds meer
mensen gaan op zoek naar nachtvlinders en geven de waarnemingen door. Dat is mooi,
want we weten van nachtvlinders nog minder dan van dagvlinders. Hier meer.
• Dagvlinders in 2021.
Sommigen hebben het idee dat 2021 een heel goed vlinderjaar was, maar dat komt
vooral omdat het einde erg vlinderrijk was. Over het geheel genomen was 2021 zeker
geen topjaar. Wel waren sommige soorten duidelijk meer aanwezig dan normaal.
Hier een eerste indruk, de officiële trends verschijnen in maart.
• Roofvogels vertellen het hele verhaal.
Een eenzame buizerd op een paaltje. Hoewel, eenzaam? De buizerd is een behoorlijk
algemene roofvogel. Dat je tijdens één autorit soms meer dan tien buizerds ziet, was
een halve eeuw geleden nog ondenkbaar. Maar geldt het succes van de buizerd ook
voor andere roofvogelsoorten? Vogelaars die de afgelopen jaren in december
meededen aan het PTT-project van SOVON, het jaarlijkse fietsrondje voor de
wetenschap, brachten de veranderingen in kaart. Zie hier de ontwikkelingen.
• Slakken ook in lockdown!
Nederland zit weer gekluisterd aan huis in een lockdown. Thuis werken, kinderen thuis,
alles dicht. Maar de meesten van ons hébben tenminste een huis. Dat kunnen niet alle
dieren zeggen, al is er één zeer voor de hand liggende groep die dat wél heeft.
Inderdaad, de huisjesslakken. Laten dié nu net ook in deze periode in lockdown gaan...
Staatsbosbeheer: Winnaars NK Plassen Stampen bekend!
Begin december was het zo ver: er lagen voldoende plassen om er een leuke wedstrijd
van te maken. Kijk hier hoe je kampioen kunt worden, volgend jaar heb je weer kans!

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 500 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

Harry van de Warenburg (4x knotten armenboomgaard, knotten Werk aan het Spoel),
Gijsje van Ingen (2x knotten armenboomgaard, solarbank), Jurgen Geven (reeën in
Regulieren, buizerd), Hans Kunstman (reeën in mist Regulieren), Eric van Grieken
(Steenuiltje), Winny Verdouw (vogelvoer), Theater De Fransche School (scènefoto
Wolf), Wim Rubers (grote lijster), Jouke Altenburg (merel, kleumende huismussen),
Kars Veling (plataan Stationssingel, grote roodoogjuffer, pad, landkaartje), Rob van de
Haterd (winters landschap), Wiegert Steen (ijsvogel), Bert de Rooij (segrijnslak).
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