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Winnaars eindejaars plantenjacht

1. Madeliefje

2. Straatgras

3. Klein kruiskruid

NVWC-activiteiten februari 2021

Als gevolg van de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd, zijn alle
activiteiten in ieder geval tot 9 februari 2021 vervallen.
Via de website en de Tsjielp zal een eventuele hervatting van de activiteiten bekend
gemaakt worden.
03-02-2021
13-02-2021

3 februari sluitingsdatum inleveren kopij Hak-al en jaarverslagen.
Knotploeg: knotdag in de armenboogaard (onder voorbehoud)
Op zaterdag 13 februari staat er nog een knotdag op de planning bij de knotwerkgroep.
Dan wordt gesnoeid bij de Armenboomgaard naast Werk aan het Spoel, mits er
versoepeling komt van de coronamaatregelen.
De knotwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht heeft het onderhoud van de
knotwilgen rond Werk aan het Spoel op zich genomen en roept vrijwilligers op om een
dagje mee te helpen. Houtliefhebbers mogen het dikkere hout of pootstokken
meenemen. Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. Zelf s.v.p. voor brood zorgen.
Denk aan geschikte kleding/laarzen/handschoenen!
Tijd: 9:00 – ca 14:00 uur. Wie enkele uurtjes kan is uiteraard ook van harte welkom.
Plaats: Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, 4106 LC Culemborg.
Op de website zal binnenkort bekendgemaakt worden of de dag door kan gaan.

4. Vogelmuur
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6. Paarse dovenetel

7. Paardenbloem

Nieuws van het bestuur
Onjuist artikel AD over Knotten langs de Lek
Donderdag 14 januari verscheen tot onze verbazing en ergernis op de landelijke
nieuwspagina van het Algemeen Dagblad een artikel onder de kop “Knotten langs de
Lek”. Daaruit kan de indruk ontstaan dat de Natuur- en Vogelwacht Culemborg (in het
artikel foutief Vogel-Natuurwacht genoemd) op dit moment nog, tegen de vigerende
coronaregels in, deze werkzaamheden verricht. Dat is onjuist.
Van verschillende kanten werden wij benaderd met de vraag hoe dit mogelijk is onder
de huidige coronamaatregelen. De foto’s dateren echter van meer dan vijftien jaar
geleden en bovendien knot de knotwerkgroep van de NVWC al geruime tijd niet meer
in De Duinen in Beusichem. De bron lijkt een meer algemeen artikel te zijn in de
digitale editie van De Gelderlander over knotwilgen snoeien in de gemeente Buren met
ook hierbij oude foto's van William Hoogteyling.
Alle activiteiten van de NVWC liggen al sinds november vorig jaar stil, inclusief de
geplande snoeidagen.
Het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht betreurt deze merkwaardige berichtgeving.
Hemelvaartkamp 2021 gaat niet door
De eerste bijeenkomst van de kampwerkgroep voor het selecteren van een
kampeerterrein heeft plaatsgevonden. Uit de gehouden enquête blijkt dat er voorkeur is
voor La Brenne in Frankrijk. Het Lauwersmeergebied in Nederland is eventueel het
alternatief.
Nu een hemelvaartkamp organiseren zou gebaseerd zijn op onzekerheid. Hoe spijtig
ook, het is deze onzekerheid die de werkgroep heeft doen besluiten het
hemelvaartkamp geen doorgang te laten vinden.
Wij gaan onze energie richten op het hemelvaartkamp 2022.
Bezorger Hak-al gezocht
Vindt u het leuk en heeft u een paar uurtjes tijd om eens per drie maanden mee te
werken met het bezorgen van de Hak-al op ca. 30 adressen, meldt u zich dan aan
op ledenadmin@nvwc.nl.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op donderdag 4 februari.

8. Duizendblad
9. Canadese fijnstraal
Activiteiten en berichten van anderen

10. Gewone melkdistel

De Roos van Culemborg: Culemborgse ommetjes
De Roos van Culemborg wil de hele stad gespreid aan de wandel krijgen. Er ligt een
gratis boekje klaar met ommetjes van 2 tot 5 kilometer door alle wijken van Culemborg
en zes wandelingen voor speciale doelgroepen (baby’s, kinderen, natuur, puzzelaars,
slums enz.). De ommetjes zijn bedacht door 35 Culemborgers. Lees hier waar u het
boekje kunt afhalen.
IVN:
• 3 feb Online lezing “Spinnen en hun gedrag”.
Wil je meer weten over spinnen? Volg de online lezing over spinnen en hun gedrag
van Peter van Helsdingen, lid van de Landelijke Insecten Werkgroep (LIW) en
spinnendeskundige bij EIS-Naturalis. Spinnen zijn bijzonder als je beter bekijkt en hun
gedrag leert kennen. De lezing start om 20.00 uur. Hier meer.
• “Bosje hier & Bosje daar”.
Met het 'Bosje hier & Bosje daar' pakket van WNF, Tuinbranche Nederland en IVN
Natuureducatie doe je iets goeds voor de natuur in Brazilië én voor je eigen tuin.
Bosje hier: Bestel het minibospakket (3 m2) voor in de tuin, met 9 verschillende
inheemse bomen en heesters. Je krijgt er bovendien een biologische bloemenmix voor
vlinders, handige plantinstructies, onderhoudstips én de inheemse bomenwaaier bij.
Bosje daar: Voor elk verkocht pakket worden 3 bomen geplant in het Atlantisch
regenwoud in Brazilië. Met een bosje hier draag je bij aan een bosje daar! Hier meer.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
FLORON 625 soorten winterbloeiers geteld
De Eindejaars Plantenjacht van FLORON tussen kerst en 3 januari telde 893
deelnemers die samen 1700 tellingen deden. Er stonden 625 verschillende soorten in
bloei. In deze nieuwsbrief foto’s van de 20 meest getelde bloeiende planten. Allemaal
winterbloeiers, maar het lijkt ook al een beetje voorjaar. Hier meer.
Staatsbosbeheer: Ontdekkingsreis in de tuin
De scholen zijn gesloten: hét moment voor een ontdekkingsreis in jouw eigen
achtertuin. Heb je wel eens vleermuisverstoppertje gedaan? Hier vind je heel veel
doe-opdrachten en weetjes! Voor elk wat wils: opdrachten over groei en bloei,
knutselen, techniek, eten en drinken, dieren, bewegen, taal, rekenen, enz.
Vogelbescherming Nederland: Huismus winnaar Nationale Tuinvogeltelling
Eind januari vond de jaarlijkse tuinvogeltelling plaats, met een record aantal
deelnemers. De huismus was de grote winnaar! Hierbij de top drie landelijk en lokaal:
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Provincie Gelderland: 5 feb Symposium “Toekomst Ecologisch Bermbeheer”
Op vrijdag 5 februari 2021 organiseert de Provincie Gelderland i.s.m. Stichting
Landschapsbeheer Gelderland een online symposium over de toekomst van
ecologisch bermbeheer in Gelderland. Ecologisch bermbeheer is in opkomst. Steeds
meer gemeentes willen meer biodiversiteit realiseren door de bermen minder vaak te
maaien, zodat bloeiende kruiden en insecten zich kunnen ontwikkelen. Het online
symposium is interessant voor gemeenteambtenaren binnen en buiten Gelderland,
aannemers en overige belangstellenden.
Tijd: 10:00-11:30 uur via een live stream. Hier programma en aanmelden.
Zoogdiervereniging: Mollentelling 2021
Op zaterdag 13 en zondag 14 februari vindt de derde Mollentelling plaats. Net als
voorgaande jaren is het doel van de telling om in kaart te brengen waar in Nederland
molshopen worden gezien. Omdat je zelden (levende) mollen ziet en omdat we niet
weten hoeveel molshopen één mol maakt, is het moeilijk om iets te kunnen zeggen
over aantallen. Door de mollensporen, zoals molshopen, te tellen krijgen we echter wel
een beter beeld van de verspreiding van de soort. Aangezien er nog weinig bekend is
over het voorkomen van mollen in steden en stadsparken roepen we dit jaar op om
juist in deze gebieden te zoeken naar molshopen. Hier meer info.
De Vlinderstichting: 6 mrt Landelijke Dag dit jaar een online-symposium
Op zaterdag 6 maart tussen 10:00 en 13:00 uur kunt u genieten van een aantal actuele
presentaties. Tussendoor ziet u mooie films en zijn er flitspresentaties waarin
medewerkers van De Vlinderstichting (w.o. Antonie Stip) vertellen met welke projecten
zij bezig zijn. Hoofdthema's: vlinder- en libellenstand 2021 en bermbeheer in de
praktijk. Hier meer info en aanmelden.
Met iedere computer, laptop, tablet of smartphone kunt u meedoen. De Vlinderstichting
zorgt voor duidelijke instructies, handleidingen en een helpdesk. Er is een oefensessie
in de week vóór de Landelijke Dag.
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Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
NIEUWSBERICHTEN

De Vlinderstichting: Hommels in de wei, betekenis graslanden voor hommels
In Nederland liggen tienduizenden hectares grasland die voor flora en fauna beheerd
worden. In het project Weide Hommelrijk is gekeken naar de hommelrijkdom in
Nederlandse graslanden en geprobeerd inzicht te krijgen in het effect van het huidige
beheer van deze gebieden op de hommelrijkdom. Deze kennis is nodig om herstel van
hommelpopulaties in Nederlandse graslanden mogelijk te maken. Lees hier meer.
SOVON: 2022 wordt het “Jaar van de Merel”, 2021 voorbereidend jaar
Het is de talrijkste en misschien wel de bekendste vogel van ons land: de merel. Toch
zijn er zorgen. Merels nemen in recente jaren in aantal af. Hoe kan dat gebeuren met
een soort die zich zo succesvol heeft aangepast aan de menselijke omgeving? In het
Jaar van de Merel willen we meer inzicht krijgen in de aantalsontwikkeling en het
broedsucces van de soort.
Het Jaar van de Merel is pas in 2022, maar ook 2021 staat in het teken van deze soort.
Komend jaar gebruiken we om vooronderzoek te doen. Hier meer.
Vogelbescherming Nederland: Doe drie dingen voor groenlingen
Groenlingen houden van de afwisseling van een mooie, groene woonwijk en leven
daar zelfs liever dan in alleen maar bos! Met een paar specifieke dingen helpt u ze en
is de kans groot dat er een groepje in uw tuin komt. Voer zwarte zonnebloempitten,
plant een hondsroosje, meld een zieke groenling en voer hygiënisch. Hier meer.
Nature Today:
• Poep met insecticiden aangetroffen in natuurgebieden.
De poep van boerenvee in natuurgebieden is lang niet altijd vrij van giftige stoffen.
Onderzoek van ARK Natuurontwikkeling toont aan dat de concentraties van giftige
medicijnresten soms zo hoog zijn, dat het vrijwel alle insecten doodt. ARK pleit voor
nauwgezette monitoring van het gebruik van ontwormingsmiddelen. Hier meer.
• Ga zelf op poep-onderzoek.
In de uitwerpselen van dieren leven weer andere dieren, planten en schimmels. Kleine
diertjes eten ervan, leggen er eitjes in, maken babykamertjes en eten elkaar ook wel
eens op. Download hier de prachtige zoekkaart “Poep en zijn sleutelrol in de natuur”,
trek de natuur in en ga zelf eens op onderzoek uit.
• Biodiversiteit als rode draad door Gelderland.
Alle acties voor biodiversiteit op één plek: dat is het resultaat van het nieuwe Gelderse
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Biodiversiteit krijgt zo een steviger positie in het
provinciale beleid. Bovendien wordt biodiversiteit nu een rode draad in al ons doen en
laten: van wonen en werken tot boeren en energie opwekken.
Gelderland is de groenste provincie van Nederland, dankzij ruim 130.000 hectare
Natuurnetwerk en 15 Europees beschermde Natura 2000-gebieden. Daar zijn we trots
op. Tegelijk maken we ons zorgen: de natuur heeft het moeilijk en dat is geen nieuws.
Lees hier het hele bericht.
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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 en
wordt verzonden aan ruim 490 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

Wikipedia (top 20 eindejaars plantenjacht, rode klaver), Frank Spruit (knotten Werk ah
Spoel), Harry van de Warenburg (2x knotten a/d Lek), Johan de Kruif (zonsondergang
La Brenne), Gijsje van Ingen (huizen Eva Lanxmeer), Co Sielhorst (wespspin), Kars
Veling (vlinders in de berm, libellenonderzoek, akkerhommel), Margreet de Nie (jonge
merel), Jeroen Helmer (zoekkaart Poep), Hans Oorthuijs (groenling), Marry Kiks
(veldbloemen met klaprozen), Jouke Altenburg (2x huismus).
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