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Bont zandoogjes, boomblauwtjes, oranjetipjes: ze gaan weer vliegen!

NVWC-activiteiten april 2021

Als gevolg van de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd, kunnen de
geplande activiteiten van april niet doorgaan, m.u.v. de jeugdactiviteit.
Via de website en de Tsjielp zal een eventuele hervatting van de activiteiten bekend
gemaakt worden.
07-04-2021

Jaarvergadering verplaatst
De Algemene Ledenvergadering van de NVWC is verplaatst naar 8 september.

10-04-2021

Jeugdactiviteit: Op zoek naar reptielen en amfibieën op 17 april
We gaan naar het Doornse Gat op de Utrechtse Heuvelrug om te zoeken naar
reptielen en amfibieën. David van bureau Viridis heeft heel veel kennis van deze dieren
en neemt ons met groot enthousiasme mee op pad 😉. De activiteit stond voor vorig
jaar al gepland, maar corona gooide roet in het eten.
We gaan op zaterdag 17 april i.p.v. 10 april, omdat iets later in het voorjaar de kans op
reptielen groter wordt. Reptielen houden van warmte. Als het lekker weer is liggen ze
op het zand te zonnen. Dan is de kans groter dat we ze vinden.
Ga je mee? Geef je dan op bij jeugdcoor@nvwc.nl. Ook als je geen lid bent, kun je een
paar keer meedoen met de jeugdactiviteiten. We verzamelen dit keer in Doorn.
Wanneer: zaterdag 17 april
Tijd: 13.30 - 15.30 uur.
Verzamelen: Bij het Doornse Gat (exacte locatie volgt nog).
Helaas mogen ouders nog niet mee met hun kinderen op excursie vanwege corona,
maar gelukkig is er in de omgeving genoeg te beleven. Ons voorstel is dat de ouders
de kinderen brengen naar het Doornse Gat en zelf in de omgeving gaan wandelen,
omdat zij niet bij de excursie kunnen aansluiten.
Hier vindt u mooie wandelroutes in Doorn. Wij beseffen dat dit veel vraagt van ouders,
maar we willen zo graag dit keer de excursie door laten gaan.

Nieuws uit de natuur (maart)
Enthousiaste boomknoppenspeurders!
Wat waren de kinderen er aan toe: een excursie van de jeugdgroep! Door corona en
slecht weer waren de activiteiten in januari en februari niet doorgegaan. Op 20 maart
was de opkomst dan ook groot en het was gelukkig mooi weer.
In De Plantage zijn we op zoek gegaan naar boomknoppen. Leo vertelde eerst waar je
op moest letten en hij liet een paar takken zien. In het park staan nog veel bomen uit
1850, het jaar waarin het door tuinarchitect Zocher werd aangelegd.
Toen ze de opdracht kregen om op zoek te gaan naar letters, stoven de kinderen in
alle enthousiasme direct weg.... zonder zoekkaart. Gelukkig was Leo op zijn fiets en hij
snelde naar ze toe. Regelmatig kwamen de kinderen vertellen wat ze gezien hadden
en dat ze weer een letter hadden gevonden. Dan renden ze weer weg, op zoek naar
een andere boom / letter. Het doel was om met de gevonden letters zo snel mogelijk
een woord te raden.
Twee kinderen was het als eerste gelukt. Zo’n excursie smaakt naar meer!
Nachtvlinders, dagvlinders en hommels
Leden van de insectenwerkgroep zijn het hele jaar actief met het monitoren van
nachtvlinders. In de maand maart zijn op verschillende plaatsen de vallen weer gezet,
met als mooie nieuwe soort de rode vlekkenuil.
Nu gaat ook het dagvlinderseizoen van start. Bij goed weer zullen de verschillende
routes die uitgezet zijn in ons werkgebied worden gemonitord van april tot oktober.
Daarbij worden dagvlinders, overdag vliegende nachtvlinders en hommels
geïnventariseerd. Ook wordt bijgehouden wat er aan beheer wordt gedaan op de route.
De vlinders die als vlinder de winter zijn doorgekomen (zoals citroenvlinder, kleine vos,
dagpauwoog en gehakkelde aurelia) vliegen al. De vlinders die als pop overwinterden
(zoals bont zandoogje, de witjes, boomblauwtje, oranjetipje en koninginnenpage)
komen bij gunstig weer vanaf nu tevoorschijn. Dat wordt weer genieten!

Nieuws van het bestuur
De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar september
Op de bestuursvergadering is besloten om de Algemene Ledenvergadering die
gepland was in april te verplaatsen naar woensdag 8 september 2021. Heeft u
agendapunten voor de ALV of andere zaken die u bezighouden, dan kunt u dit melden
aan het bestuur via bestuur@nvwc.nl. Bij de ALV (of in geval van spoed eerder)
kunnen ze worden behandeld.
Windmolens in Culemborg, standpunt NVWC
Er zijn plannen voor een windmolenpark in Culemborg. In december 2020 plaatste de
NVWC een artikel in de Hak-al over het standpunt van de NVWC m.b.t. de plaatsing
van windmolens in Culemborg. Dit is nu ook te lezen op onze website.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op donderdag 15 april.

Activiteiten en berichten van anderen
Roos van Culemborg: “Culemborgse ommetjes” weer verkrijgbaar
Ommetjes om de stad te verkennen. Een tweede druk is verschenen, uitgebreid met
speciale routes en locatiegedichten van René van Loenen. Gratis af te halen bij PLUS
Giel Smit (winkelcentrum Parijsch) en boekhandel Tomey (op de Markt). Hier meer.
Recreatiebedrijf Uiterwaarde: Pontjes in rivierengebied willen weer gaan varen
De voetveren, w.o. het Liniepontje, proberen met een bescheiden dienstregeling van
start te gaan. Het is de bedoeling dat de pontjes op Rijn, Lek en Linge allemaal
elektrisch, dus duurzamer, gaan varen. Houd de website in de gaten voor meer info.
SoortenNL: v.a. medio april 10-delige online cursus over de natuur
Wat is het verschil tussen een havik en een buizerd? Hoe kun je onderzoek doen naar
vleermuizen of de korstmossen op je stoep? Welke padden leven er in ons
(kikker)landje? Dat - en nog veel meer- leer je in de 10-delige cursus veldbiologie.
SoortenNL is een netwerk van natuurorganisaties. De organisaties verzamelen
gegevens met behulp van vrijwilligers en doen toegepast onderzoek naar de
bescherming van soorten en hun leefgebieden. Deze soortenorganisaties, zoals de
Zoogdiervereniging of De Vlinderstichting, zijn elk gespecialiseerd in een groep dieren
of planten. Deze expertise wordt nu op laagdrempelige manier inzichtelijk gemaakt en
aangeboden. Op woensdagavonden v.a. medio april. Hier meer info.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
Nederland Zoemt: 17 en 18 apr Nationale Bijentelling, bijen tellen in eigen tuin
We vragen heel Nederland om bijen te tellen in eigen tuin, het park of op het
schoolplein. Als we meer weten over bijen, kunnen we ze beter helpen. Doe je mee?
Hier meer info. Je kunt hier ook nog bij-les krijgen.
Bijenstichting: 22 apr Nationale Zaaidag, zaaien doet zoemen!
De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen voor het achtste jaar particulieren,
gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te
leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.
Meer groen en een grotere verscheidenheid aan planten is belangrijk voor kleine
dieren, bijen, vlinders en andere insecten en voor ons. Help ze aan voedsel! Hier meer.
Staatsbosbeheer: Twee beleefroutes, ga op pad!
• Beleefroute Speelbos Nieuw Wulven in Houten.
Onderweg naar het Speelbos kun je met de Dierengids Nieuw Wulven de dieren leren
kennen die in natuurgebied de Kromme Rijn wonen.
Je kunt de dierengids downloaden, de route is 0,8 km lang.
• Beleefroute Werk aan de Groene Weg in Schalkwijk.
Op Werk aan de Groene Weg vind je een spannende speur- en beleefroute door
natuurgebied Kromme Rijn. Ga samen met de familie op pad met soldaat Vendrik. De
route is 2 km lang. Hier meer.
Geldersch Landschap & Kasteelen:
• Lammetjesdag bij je thuis.
Speciaal voor kinderen is een lammetjespagina samengesteld met o.a. allerlei weetjes
en iets te kleuren, knutselen en bakken. Allemaal in het teken van de pasgeboren
lammetjes voor een lammetjesdag bij je thuis.
• Tofste knutsel-ideeën voor kinderen.
De lente is weer in het land! Op deze pagina vind je de leukste knutsel-ideeën om het
voorjaar mee te vieren, zoals een kasteelkijkdoos maken met bouwplaten.
De Vlinderstichting: Kwartiertelling vlinders levert erg veel informatie
Het vlinderseizoen breekt los, veel vlinders komen tevoorschijn. Gelukkig geven heel
veel mensen al door als ze ergens vlinders zien, maar via de nieuwe kwartiertellingen
worden die gegevens nog veel bruikbaarder. Kwartiertelling is een relatief nieuwe
methode. De naam zegt het al, deze telling duurt vijftien minuten en je geeft alle
vlinders direct door in de app ButterflyCount. Snel, gemakkelijk en leuk!
Vogelbescherming Nederland:
• Maak compost voor uw vogeltuin.
Een mooi thuisproject voor de lente. Waarom u dat zou doen, hoe u het maakt en
wanneer en hoe u het gebruikt. U kunt kunstmest strooien of compost kopen, maar
leuker en duurzamer is het om zelf compost te maken. Composteren kan ook in een
héél kleine tuin of op een balkon. Lees hier meer.
• Beleef de Lente met teruggekeerde visarenden.
De terugkeer in de Biesbosch van twee mannetjes visarend was op 26 maart via een
webcam van Beleef de Lente te volgen! Visarenden broeden er sinds 2016 met
succes, vorig jaar met maar liefst drie broedpaartjes. Eén van de vogels broedt al
6 jaar in de Biesbosch en heeft samen met zijn vrouw het nest gebouwd waar de
webcam op is gericht. Verder nieuws: slechtvalk, steenuil en ooievaar legden al eieren.
SOVON: 8 mei Landelijke Big Day voor vogelaars
Op 8 mei is er een landelijke Big Day: een etmaal waarin vogelaars het tegen elkaar
opnemen om zoveel mogelijk soorten waar te nemen. Met dit jaar speciale aandacht
voor LiveAtlas. Hier meer info en aanmelden.
Op deze dag vindt ook de Global Big Day plaats, wat betekent dat de gegevens uit
Nederland ook met die van andere landen kunnen worden vergeleken.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
NIEUWSBERICHTEN

SOVON: Download hier Broedvogelrapport 2019
Met o.a. de effecten op broedvogels van de warme zomer en aantallen grote bonte
specht sinds 1990 bijna verdubbeld.
NME Culemborg: Met NME naar een groener en duurzamer Culemborg
Het afgelopen jaar heeft een team goed gekeken wat de NME Culemborg heeft
gedaan, nu doet en wat de wensen zijn voor de toekomst. Daaruit is voortgekomen het
“infographic nme-culemborg-2020” dat u hier kunt downloaden.
Struingids: Nieuwe Struingids binnenkort beschikbaar
Deze maand komt de nieuwe Struingids uit, over het gebied tussen Lek en Linge
(gemeenten Vijfheerenlanden en Culemborg).
In de volgende nieuwsbrief meer hierover, voor nu een voorproefje.
Hymenoptera: “Bijen in stad en dorp”
'Bijen in stad en dorp' is een themanummer van bijen- en wespentijdschrift
Hymenovaria over bijen in steden en dorpen. In maar liefst 160 pagina’s komen zeer
uiteenlopende onderwerpen aan bod, verdeeld over de categorieën Tuinen, Steden,
Onderwijs en educatie en Beheer. Een echte schatkist van inspiratie voor iedereen die
meer wil weten over bijen in stedelijke omgeving en vooral voor wie daadwerkelijk aan
de slag wil! Het nummer is gratis te lezen.
Nature Today:
• Zorgen om rust in kraamkamer natuur.
Het broedseizoen is dit jaar voor boswachters reden tot zorg. De grote drukte in
natuurgebieden kan voor problemen zorgen. Bezoekers moeten zich realiseren dat ze
te gast zijn in de natuurgebieden. Het is het 'thuis’ van de planten en dieren. Vooral in
het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar. Wie op kraamvisite gaat
weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn. Hier meer
• Ontwikkeling lente ruim twee weken later dan vorig jaar.
Heb je ze al gezien, de eerste pinksterbloem, de eerste boerenzwaluw? Vorig jaar
werden eerstelingen ruim twee weken eerder doorgegeven via Natuurkalender.nl dan
dit jaar. Dit komt vooral doordat januari en februari vorig jaar bijna 3 graden warmer
waren. Ten opzichte van 50 jaar geleden ligt de natuur nog wel zo’n twee weken voor.
Lees hier het hele bericht.
• Hooikoorts met Pasen.
Voor mensen met hooikoorts breekt een minder fijne tijd aan. De piekperiode voor
berkenpollen wordt verwacht tussen 10 en 24 april. Naast de berk bloeien de komende
weken allerlei andere bomen zoals es, iep en wilg. Hooikoortsklachten kunnen verward
worden met COVID-19 klachten. Lees hier het hele bericht.
• Vleugelloze nachtvlindervrouwtjes in het vroege voorjaar.
Wie in de schemer weleens buiten is, zal het zijn opgevallen dat nachtvlinders alweer
rondvliegen. Vooral spanners, die qua bouw wat weg hebben van dagvlinders en een
rustige sierlijke vlucht hebben, zijn soms talrijk waar te nemen. Dit zijn mannetjes, want
van veel van deze vroege soorten kunnen de vrouwtjes niet vliegen. Hier meer.
Je kunt hier ook een overzicht downloaden voor herkenning van de meest algemene
vleugelloze nachtvlindervrouwtjes.

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.
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