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NVWC-activiteiten februari 2017
04-02-2017
Vogels in de buurt: Op stap met een ervaren vogelaar
De kerstvakantie ligt al ver achter ons, dus Gerrit Jan Klop staat al weer te trappelen
om met u op stap te gaan op zoek naar bekende en minder bekende wintervogels. Zal
de Kleine Zwaan nog te zien zijn en wat is het verschil met de Wilde Zwaan, komt de
Grote Zaagbek of de Brilduiker nog in het vizier en horen we het pingping van die
prachtige Baardmannetjes? Vogels kijken is geluk hebben, maar met Gerrit Jan dwingt
u dat wel af.
Zaterdag 4 februari 9.00 uur staat hij met fiets, verrekijker en telescoop klaar bij De
Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg. U bent van harte welkom, het kost u niets.
Om 11.00 uur bent u weer terug. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Eerstvolgende data: 4 februari en 4 maart.
Voor meer info: stuur een e-mail naar Gerrit Jan, gjklop@gmail.com

11-02-2017

Jeugdactiviteit: “Knotten en broodjes bakken” 9:30 – 11:30 uur
Zaterdagochtend 11 februari gaat de jeugdgroep meedoen met de knotploeg. Een
paar grote knotwilgen langs de Beusichemse dijk worden onderhanden genomen.
Takken zagen, takken knippen en een vuurtje stoken hoort er allemaal bij. Als je een
mooie tak vindt, snij je er een puntje aan en mag je in het vuur een broodje bakken en
opeten. We zorgen ook voor iets te drinken.
Misschien heb je een konijn of cavia dan kun je mooie takjes voor ze knippen om op te
knabbelen. Van een dikke tak wordt voor jullie een mooie schijf afgezaagd,
zodat je daar gaatjes in kunt maken voor een bijenhotelletje.
We verzamelen bij de Steenuil om half 10 en zijn om half 12 weer terug.
Heb je zin om te helpen, geef het even door op jeugdcoor@nvwc.nl.
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.

11-02-2017

Knotten: laatste klus van deze winter
Aan de Beusichemsedijk, ongeveer ter hoogte van de trektelpost van de NVWC, staan
enkele “zware” knotwilgen op een stukje onland in de uiterwaard. Fraaie oude bomen
op een mooie plek aan de rand van het gebied in beheer van Staatsbosbeheer. Deze
bomen zijn al meerdere keren door de knotwerkgroep gesnoeid. Deze keer zal de
jeugdwerkgroep ons komen ondersteunen. Het resthout wordt verbrand.
Houtliefhebbers mogen uiteraard ook het dikkere hout meenemen onder de
voorwaarde dat er mee wordt gewerkt...
Voor gereedschap, koffie wordt gezorgd. Zelf s.v.p. voor brood zorgen. Denk aan
geschikte kleding/laarzen/handschoenen. Wie slechts enkele uurtjes kan is uiteraard
ook van harte welkom. Hier meer info.
Reservedatum: 4 maart

NVWC-activiteiten februari 2017 (vervolg)
15-02-2017
Lezing “Cevennen, parel in Zuid-Frankrijk” door Kars Veling
De Cevennen in Zuid-Frankrijk is een heel gevarieerd gebied. Prachtige diepe kloven
(Gorges), uitgestrekte hoogvlakten, mooie beekdalen en hellingen vol beukenbossen.
Zoveel variatie levert natuurlijk veel natuur op en heel erg veel vlinders. In het voorjaar
is het een groot tijmveld dat volop insecten trekt, zoals geel oranjetipje, klein
tijmblauwtje en pijpbloemvlinder. In de zomer is er een heel andere vlinderbevolking,
waar de zandoogjes (heremiet, oranje steppevlinder) de opvallendste en talrijkste zijn.
Het wordt een winteravond genieten van zonnige plaatjes boordevol kleur!
Kars Veling is al vanaf het begin lid van de NVWC en in het dagelijks leven werkt hij bij
De Vlinderstichting. Hij begeleidt vlinderreizen in het buitenland en is al diverse malen
in de Cevennen geweest om te vlinderen en fotograferen. Hier meer info.
Woensdag 15 februari, 20:00 uur in De Steenuil, Steenovenslaan 20, Culemborg.
Toegang gratis, koffie en thee staan klaar v.a. 19:30 uur.
Voor meer info: Annette van Berkel, lezingcoor@nvwc.nl

22-02-2017

Kampbijeenkomst NVWC hemelvaartkamp
De camping waar we met Hemelvaart zullen verblijven is bekend: SVR-camping De
Berghoeve in Ruinen. Graag wil de kampcommissie nu definitief weten wie er
meegaan met dit kamp. Aanmelden kan t/m 5 februari via kampcoor@nvwc.nl.
Vermeld hierbij ook of je een fiets wilt huren en wat voor type: heren-/dames-/kinder/elektrische fiets. Degenen die zich na de laatste oproep van januari hebben
opgegeven, hoeven dat natuurlijk niet meer te doen.
Woensdag 22 februari zal er een kampbijeenkomst worden belegd waar de verdere
afspraken worden gemaakt over vervoer, materiaal en verdere organisatie.
Op de website komt binnenkort uitgebreidere informatie te staan met o.a. de kosten.

6, 7 en 9 maart 2017

NME Natuurfeestdagen
Zoals elk jaar wordt er door het steunpunt NME voor de leerlingen van groep 8 de
natuurfeestdagen georganiseerd, waarbij de leerlingen een halve ochtend of middag
wilgen gaan knotten in een griend in de omgeving van Culemborg. De NVWC wordt
gevraagd om voor een aantal vrijwilligers te zorgen om de kinderen te begeleiden. Ook
Staatsbosbeheer zorgt voor vrijwilligers. Ervaring is niet noodzakelijk. Dit jaar zullen de
natuurfeestdagen plaatsvinden in de Vretstrooi aan de Zeedijk op maandag 6, dinsdag
7 en donderdag 9 maart. Voor meer info en opgeven als vrijwilliger stuur een e-mail
naar hannvwc@gmail.com.

Nieuws uit de natuur (januari)
Ransuilen verjaagd door het vuurwerk?
Op 30 december werden door Leo van der Kooij 11 ransuilen waargenomen in wijk De
Hond. Ze zaten heerlijk in het winterzonnetje! Hier een foto met 3 uilen! Na Nieuwjaar
zijn ze een poosje niet meer gezien in de wijk, maar inmiddels zijn ze weer terug op
hun vertrouwde roestplek.
Roofvogels geteld en een klapekster!
7 Vogelaars hebben meegedaan aan de
roofvogeltelling in januari. Deze telling wordt al
tientallen jaren in januari uitgevoerd. Het telgebied van
de NVWC was verdeeld in vakken en ieder nam één of
meer vakken voor zijn/haar rekening. Aan het einde
van de telling was het resultaat:
44 buizerds, 7 torenvalken en 1 havik.
Op het OVB-terrein nabij de Kooiweg werd als
schitterende bijvangst een klapekster waargenomen!
Riviernatuur langs de Lek
Met dijkverzwaringen en uitvoering van het plan `Ruimte voor de Lek` zijn in de
uiterwaarden nieuwe natuurgebieden ontstaan en ingericht om de kwaliteit van de
natuurwaarden te verbeteren.
In de lezing van januari liet Henk Tromp ons genieten van de prachtige natuur die daar
is te vinden. Zijn voorkeur gaat uit naar het fotograferen van vogels in hun natuurlijke
omgeving, een heel herkenbare omgeving, omdat hij vooral hier in de buurt actief is.
Veel foto’s van vogels waren van heel dichtbij genomen, wat ze heel bijzonder maakte.
Ook de mooie landschapsfoto’s waren indrukwekkend. Het was genieten!

Nieuws uit de natuur (januari) vervolg
Jeugdgroep zag ze vliegen (en zwemmen)
De jeugdgroep ging in januari op stap met vogelaar Gerrit Jan Klop, verrekijkers in de
aanslag. De grote kijker van Gerrit Jan werd zo afgesteld dat iedereen er bij kon. Wat
kun je vogels daardoor goed zien! Ze trotseerden de kou niet voor niets: deze spotters
zagen de kuifeend, doodaars, grote zaagbek, tafeleend, wintertaling, kramsvogel,
boomvalk, aalscholver, ijsvogel en een roodborstje uit het noorden van Scandinavië
dat niet bang voor ze was. Hier meer foto’s.

Nieuws van het bestuur
Goede start van 2017
11 januari had de Klusgroep (maar vooral Frans Waroux met ondersteuning van zijn
kleindochter bij het bakken van de overheerlijke oliebollen) weer een mooie ruimte
gecreëerd. Met een opkomst van ca. 40 mensen ontstond een gezellige sfeer. Ook
enkele bestuurders van Stanislaus waren van de partij.
De beamer gaf een stroom van foto’s uit de oude doos. Kars en Ruud hadden een
mooie quiz in elkaar gezet, waarbij weetjes uit de NVWC-historie centraal stonden.
Al met al een goede start voor een energiek nieuw jaar.
Zoogdierenwerkgroep blij met hulp
 Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een subsidie toegekend aan de NVWC
voor de aanschaf van een goede batdetector, die de zoogdierenwerkgroep in staat
stelt gedegen onderzoek te doen naar de aanwezige vleermuizen. De door de
zoogdierenwerkgroep voorgestelde batdetector kost ca. € 1100; 50% daarvan wordt
gesubsidieerd door het PBCF.
 Staatsbosbeheer stelt 2 camera’s ter beschikking aan de zoogdierenwerkgroep
ten behoeve van cameravallen. Daar zijn ze uiteraard heel blij mee!
Overig nieuws:
 Er is contact gelegd met de werkgroep van Terra Bella in Lanxmeer die zich
heeft beziggehouden met het inventariseren van in straatkolken gevallen padden en
salamanders. Dat blijken er tamelijk veel te zijn. Er is door hen een pilot uitgevoerd met
speciale roosters om dit probleem te ondervangen. Ook wordt informatie opgevraagd
bij Gerard van Zuylen van de Natuurgroep Kockengen, die daar ook onderzoek naar
heeft gedaan. In het volgende overleg met de gemeente wordt dit aan de orde gesteld.
 De ontwikkelingen rond de Redichemse Waard verlopen moeizaam, vooral door
de weinig coöperatieve houding van de eigenaar.
 Er wordt volop gewerkt aan plannen om jongeren vanaf 12 jaar bij de NVWC
te betrekken. Carolien en Han gaan in dat kader een korte cursus Jongerenbegeleider
van het IVN volgen.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op woensdagavond 8 februari.

Activiteiten en berichten van anderen
NIEUWSBERICHTEN

Sovon:
 Ook in de media is aandacht voor Het Jaar van de Koekoek, klik hier.
 Download hier de nieuwe rapportage watervogeltellingen.
Nieuw monitoringrapport geeft overzicht van alle watervogel- en slaapplaatstellingen in
2014/15. Aantallen en seizoenspatronen worden gepresenteerd en trends besproken.
 Waarom neemt tafeleend af?
Vooral in de winter worden concentraties tafeleenden in Nederland steeds zeldzamer.
Ten opzichte van 1980 namen de seizoensgemiddelden met ruim de helft af, zo blijkt
uit het net verschenen watervogelrapport. De afname wordt in veel landen om ons
heen eveneens gemeld. Lees hier meer.
Ravon: Download hier “Kijk op Exoten” nr. 18.
Met o.a. “Geraniumblauwtje weer vijfmaal gezien” door Kars Veling.
Vogelbescherming Nederland: Bosuil in de buurt!
Bosuilen zijn in februari volop aan het baltsen! Hartje winter voelt dat tóch als een
tikkeltje lente. Luister dus goed in de late schemering naar het “Hoe… hoe-hoe-hoehoeeee...” Dan weet je: hier woont een bosuil! Het is een veelvoorkomende uil en ze
wonen ook in dorpen en steden. Lees hier meer.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden:
 9 feb Lezing “Van Aalscholver tot Zoetwaterkwal” door Ronald Messemaker,
boswachter bij Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden en fotograaf.
 12 feb Wandeling in de Amerongse bovenpolder o.l.v. Eduard Polfliet
 23 feb Lezing “Biesbosch” door Jan Trap
Voor meer info over bovenstaande activiteiten klik hier.
Stroomhuis Neerijnen:
 9 feb Natuurdocumentaire “Les Saisons” (de seizoenen)
Een nieuwe productie van de Franse natuurfilmers Jacques Perrin en Jacques
Cluzaud. Marc Westermann, filmexpert van Stroomhuis, geeft een toelichting.
Aanvang 19:30 uur, de film begint om 20:00 uur. Hier meer.
 25 feb Fietsexcursie “Watervogels langs de Waal”
Stroomhuis werkgroep Natuur & Landschap organiseert een bijzondere fietsexcursie
o.l.v. ervaren gidsen van natuurorganisatie IVN. Februari is een uitstekende maand om
de watervogels op te zoeken. In de uiterwaarden zijn ze nu heel talrijk.
Aanvang 13:30 uur, deelname gratis. Hier meer info en reserveren.
LandschappenNL: 9+10 feb International Conference Amersfoort
Landschap krijgt in beleid slechts zeer beperkt aandacht en de geringe hoeveelheid
middelen die beschikbaar is voor de bescherming en gerichte ontwikkeling van
landschapskwaliteit is een zorgpunt. Redenen voor LandschappenNL om een
Landschapsobservatorium op te richten. Op 9+10 februari vindt een conferentie plaats
in Amersfoort: International Conference on Landscape Observatories .
Hier programma en aanmelden.
Zoogdiervereniging: 11 feb “Zeezoogdierdag” 10:00-17:00 uur
Met presentaties van een aantal organisaties en lezingen met onderwerpen die alle
met zeezoogdieren te maken hebben, w.o. “Het tellen van zeezoogdieren vanuit een
vliegtuig” door Ruben Fijn. Hier info en aanmelden.
Vogelbescherming Nederland:
 Wintertelling ooievaar 2017 achter de rug
Voorlopig aantal: 504 ooievaars, maar het kan hoger worden. Vorig jaar zijn er rond de
750 ooievaars geteld, het hoogste aantal in 16 jaar. Het doel van de telling is meer
inzicht krijgen in aantallen overwinteraars en verblijfplaatsen. Hier de actuele stand.
 Huismus opnieuw op eerste plaats bij de Nationale Tuinvogeltelling
De koolmees eindigt op de tweede plek, maar het aantal ligt beduidend lager dan in
voorgaande jaren. De merel staat op drie. Zie www.tuinvogeltelling.nl voor de hele
uitslag.
Ook kun je hier de top 10 per provincie of stad bekijken (klik op “in mijn buurt” en vul
plaats of cijfers van de postcode in). Culemborg: 1. huismus, 2. kauw, 3. spreeuw.

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 335 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

Kars Veling (ijsvogel, kleine zwanen, geel oranjetipje, nieuwjaarsreceptie), Toos
Sielhorst (vlinder in de sneeuw), Harry van de Warenburg (2x knotten), Johan de Kruif
(kamp), Hans Kunstman (jeugd in de grienden), Leo van der Kooij (ransuil), Henk
Tromp (Kersbergserak), Gerrit van Appeldoorn (vogeltelling jeugd), Terra Bella
(paddenrooster), Louis van Oort (Redichemse waard), Jurgen Geven (tafeleend), Alies
Derwig (bosuil), Jouke Altenburg (aalscholver, 2x huismus), Wim Rubers (Regulieren),
Wikipedia (blauwe vinvis).
Berichten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend integraal en met bronvermelding
worden overgenomen. Foto’s mogen niet zonder toestemming (huismus), worden
gebruikt.
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