NVWC: alleen voor specialisten?

De NVWC is leuk!

Er zíjn natuurvorsers bij de NVWC, die bij nacht
en ontij speuren naar vleermuizen of vroege
vogels. Maar de meeste leden zijn geen kenners.
De specialisten delen hun kennis graag met de
andere leden. Dat maakt de NVWC juist zo leuk. De
vereniging is er voor iedereen die wil genieten van
de natuur in onze omgeving. En deze de moeite van
het beschermen waard vindt.

De leden van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg
zijn in hun vrije tijd met de natuur bezig. Zij houden
de club ook draaiende in hun vrije tijd. Door de
gezelligheid en goede samenwerking zetten al
deze enthousiaste leden zich graag in voor de
NVWC. Niet alleen het goede doel maar juist
ook de goede sfeer zorgt voor een levendige en
inspirerende NVWC.

Iedereen kan meedoen met natuurwandelingen,
wilgen snoeien of de maandelijkse lezingen. Wilt
u meer, dan kunt u meedraaien in een werkgroep.
Wilt u nestkasten ophangen? Vogels of libellen
tellen? Planten en paddenstoelen onderzoeken? Of
steekt u liever de handen uit de mouwen voor ons
clubhuis of de natuurtuin?

Lid worden?

Natuur- en
Vogelwacht
Culemborg
(en omstreken)

Voor informatie kunt u kijken op onze website
www.nvwc.nl of mailen naar post@nvwc.nl.
Wilt u lid worden? Mail dan naar:
ledenadmin@nvwc.nl
of schrijf naar:
Natuur- en Vogelwacht Culemborg
Middelcoopstraat 1a
4102 CE Culemborg
Als lid krijgt u ons schitterende kwartaalblad “Hakal”. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten van
de NVWC en van de ontwikkelingen in de natuur
tussen Lek en Linge.
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Natuur tussen Lek en Linge:
prachtig en gevarieerd.
Graslanden, populierenbossen, wilgengrienden,
boomgaarden en steden en dorpen zorgen voor
een afwisselend en typisch Betuws landschap. De
uiterwaarden herbergen schitterende vegetaties
en prachtige vogels. Boven de Linge fladderen de
prachtige blauw met zwarte weidebeekjuffers.
In het voorjaar wemelt het in de Regulieren van
oranjetipjes, een fraai wit met oranje vlindertje. Op
het Tichelterrein bij Buren vinden we vele orchideeën.
De binnenstad is het domein van gierzwaluwen.

Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC)
De NVWC is sinds 1975 actief voor behoud en herstel
van de natuur tussen Lek en Linge. We doen dat
door:
- actief de natuur te beschermen
- de natuurwaarden tussen Lek en Linge bij te houden
- informatie te geven over die prachtige natuur
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in
de natuur tussen Lek en Linge en de activiteiten van
de NVWC? Kijk dan op www.nvwc.nl of meldt u aan
voor onze maandelijkse (gratis) digitale nieuwsbrief
“Tsjielp”. Stuur een e-mail aan nieuwsbrief@nvwc.nl.

Actief bezig met natuurbescherming

Vinger aan de pols van de natuur

De NVWC houdt zich op allerlei manieren bezig met
bescherming van de natuur:

De NVWC houdt bij hoe het gaat met de natuur
tussen Lek en Linge. Jaarlijks houden we tellingen
van planten, vogels, vleermuizen, dagvlinders
en libellen. Zo houden we de vinger aan de pols
van de natuur in onze omgeving. Onze gegevens
worden gebruikt door gemeenten en landelijke
natuurorganisaties. Iedereen die het leuk vindt
om mee te werken aan onderzoek, kenner of niet,
kan mee op pad om planten of dieren in kaart te
brengen.

Knotwilgen snoeien
Knotwilgen zijn karakteristiek voor het rivierenland
en er broeden veel vogels in hun holten. Om de
bomen te behouden, moeten ze eens in de 5 tot 10
jaar gesnoeid worden. De knotwerkgroep knot ’s
winters rond Culemborg. Heerlijk de handen uit de
mouwen en samen actief ontspannen.

Informatie geven over die prachtige natuur
Nestkasten
Omdat veel oude bomen zijn verdwenen, hebben
vogels die in boomholten broeden het moeilijk. De
NVWC maakt nestkasten voor uilen en torenvalken
en zorgt voor het ophangen en controleren. Wie
zo’n kast op zijn terrein wil hebben, kan er een
bij de NVWC bestellen. Ook kastjes voor mezen,
mussen en vliegenvangers zijn bij de NVWC te
koop.

Kritisch volgen van beleid en beheer
De NVWC adviseert het Geldersch Landschap,
Staatsbosbeheer en de gemeenten over de
natuurwaarden in hun gebied en hoe ze daar
optimaal rekening mee kunnen houden. Soms zijn
we kritisch over hun plannen en maatregelen. Als
het nodig is voeren we actie, maar het liefst komen
we er in goed overleg uit.

We vertellen graag zoveel mogelijk mensen over
wat er aan moois in onze omgeving te vinden is.
- De jeugdgroep van de NVWC is regelmatig buiten
of binnen actief met de natuur. Kinderen tussen 8
en 12 jaar zijn welkom.
- Iedereen kan mee met de excursies of natuurwandelingen, begeleid door kenners van de
natuur. We gaan regelmatig op kamp in een
mooie natuuromgeving in binnen- of buitenland.
- We geven cursussen, bijvoorbeeld over herkenning
van planten, vogels, of andere dieren.
- Van september tot en met mei is er elke maand
een lezing over de natuur.
- De NVWC werkt samen met andere organisaties
in de Groene Betuwe en het Steunpunt Natuuren Milieueducatie. Dit steunpunt organiseert
activiteiten over natuur en milieu voor de
Culemborgse bevolking en ondersteunt scholen.
- De NVWC is vertegenwoordigd in de Culemborgse
Milieuadviesraad (MAR).

