tuurcentrum. Naast de jeugd houdt de werkgroep zich bezig met het beheren van
de bibliotheek, worden er exposities verzorgd in het Streeknatuurcentrum en worden als IVN-afdeling (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) excursies
georganiseerd.
Werkgroep Planologie
De werkgroep richt zich op de natuurlijke kwaliteit in en rond nieuwbouwwijken, industrieterreinen en wegen tot dijkverhoging en grootschalig landschapsonderhoud.
Door de jaren verandert er in onze streek best veel. De werkgroep Planologie let
goed op dat de natuur niet in het geding komt. Steeds vaker wordt deze werkgroep
in een vroeg stadium bij ruimtelijke plannen betrokken en om advies gevraagd.
Soms maken kleine aanpassingen voor de natuur al een groot verschil. Centraal
staat hierbij de bescherming en instandhouding van het Alblasserwaardse cultuurlandschap met de kenmerkende flora en fauna.
Jeugdgroep ‘De Speurkids’
De jeugdgroep ‘De Speurkids’ heeft eens per drie weken een clubochtend. Enkele
tientallen kinderen krijgen een combinatie van sport, spel en natuureducatie in de
directe omgeving van het streeknatuurcentrum en in het achterliggende bos.

Magazine Onze Waard
Vier keer per jaar verschijnt het NVWA magazine ‘Onze Waard’. Dit rijk geïllustreerde blad
staat vol met artikelen, nieuws en weetjes
over natuur in de Alblasserwaard. Bijzondere
vondsten worden gedocumenteerd. Ook bevat
het artikelen over inventarisaties en bijzondere
vondsten van flora en fauna en nieuws van de
vereniging zelf.
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Enthousiast geworden?
Kijk op www.nvwa.eu voor ons actuele programma.

Wat is de toekomst zonder Jeugd? Schooleducatie is een zeer belangrijke activiteit voor de NVWA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik word lid van de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’
O
Volwassen lidmaatschap van € 17,50 per jaar
O
Jeugd lidmaatschap (tot 18 jaar) van € 7,50 per jaar

Naam: ............................................................ …………..Voorletters:……….......…
Adres:………………………………………………………………………………….….
Postcode:…………………Woonplaats:………………………………..…………...….
Geboortedatum: .....................................................................................................
E-mailadres: ………………………………………………………………………………
Datum: ……….……………………Handtekening……………......................…..….…
Stuur op naar Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’,
Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht.
Of meldt u aan via de website www.nvwa.eu of via ledenadministratie@nvwa.eu

“De Alblasserwaard
		is bijzonder,
dat willen wij laten zien”

De Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ (NVWA) is een grote vereniging met
het doel het in kaart brengen, beschermen en het geven van educatie over de
natuur in de Alblasserwaard. En natuurlijk genieten van de natuur die onze streek
te bieden heeft. De NVWA heeft hiervoor een eigen onderkomen, het ‘Streeknatuurcentrum Alblasserwaard’, een educatieve tuin en verschillende werkgroepen.
Deze werkgroepen knotten bomen, beschermen weidevogels, inventariseren
broedvogels/planten, geven educatie aan schoolgroepen etc.
Streeknatuurcentrum Alblasserwaard
Het ‘Streeknatuurcentrum Alblasserwaard’ aan de rand van het bos bij Papendrecht
is het onderkomen van de NVWA. Daarnaast is het Streeknatuurcentrum vaak geopend voor bezoekers, en daardoor een ideale plek voor fietsers en wandelaars om
te pauzeren. Hier kunt u onder het genot van een kop koffie of thee kennis maken
met onze heemtuin, exposities en onze leden.
Het centrum bevat een grote zaal voor lezingen en tentoonstellingen, een praktijkruimte voor educatieve activiteiten, een bibliotheek en een winkel. Het in 1999
gebouwde Streeknatuurcentrum is in 2012 uitgebreid voor toegenomen activiteiten.
Educatieve Tuin
Direct achter het Streeknatuurcentrum bevindt zich een educatieve tuin, ook wel
‘heemtuin’ genoemd. In deze heemtuin zijn alle in de Alblasserwaard karakteristieke landschapselementen aangebracht, waaronder weide, boomgaard, schraalgrasland, rietland, poelen en de griend. Ook zijn er onderkomens voor diverse dieren, zoals een tunnel voor vleermuizen, een muur voor insecten, een nestpaal voor
de ooievaar en een broedhoop voor ringslangen. Paddenstoelen gedijen op het
dode hout, en padden en egels overwinteren in een composthoop, en bijzondere
planten groeien op het schrale veen.
De Heemtuin wordt gebruikt om toeristen, excursiegroepen en schoolgroepen op
loopafstand van het Streeknatuurcentrum, kennis te laten maken met de natuur van
de Alblasserwaard.

Wat doet de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’?
De NVWA heeft zeer uiteenlopende activiteiten ondergebracht in verschillende
werkgroepen. Leden van de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ kunnen in
één of meer werkgroepen actief worden.
Knotwerkgroep
De knotploeg ‘de Kievit’ bestaat uit zeer actieve leden, die zich bezighouden met
allerlei vormen van landschapsonderhoud. Een belangrijk onderdeel is het knotten
van jaarlijks wel 1.500 knotwilgen. De werkgroep levert daarmee een belangrijke
bijdrage aan de instandhouding van het kenmerkende Alblasserwaardse veenweidelandschap. Tot 200 m3 lokaal en duurzaam hout wordt gekloofd en verkocht als
haardhout.
Vogelwerkgroep
De voornaamste activiteit van de Vogelwerkgroep is het uitvoeren van inventarisaties en tellingen. Jaarlijks worden duizenden broedvogels en kolonievogels, en
tienduizenden trekvogels en wintervogels geteld. Kwetsbare soorten als Kerkuil,
Steenuil en Torenvalk worden geholpen door het plaatsen van nestkasten. Voor
de Zwarte Stern worden nestvlotjes uitgelegd, en diverse soorten worden geringd
om het broedsucces te volgen. Er worden in het winterhalfjaar lezingen georganiseerd en er verschijnen regelmatig publicaties van de verzamelde gegevens. Elk
jaar wordt er een vogelcursus gegeven, en de leden houden nauw contact over de
laatste nieuwtjes uit het veld.
Zoogdierenwerkgroep
De Zoogdierenwerkgroep inventariseert muizen, vleermuizen en ook grotere zoogdieren. Een vaste educatieve activiteit is het pluizen van braakballen. Dit is geschikt
voor alle leeftijden, en kan het gehele jaar door.

Amfibieën- en Vissenwerkgroep
De Amfibieën- en Vissenwerkgroep is actief op het gebied van monitoring en bescherming. Vooral onder de amfibieën bevinden zich bedreigde en daardoor landelijk beschermde soorten als Heikikker en Rugstreeppad. Maar ook enkele beschermde vissen zoals Bittervoorn en Grote modderkruiper komen in ons gebied
voor.
Planten- en Insectenwerkgroep
Planten en Insecten zijn in de natuur onlosmakelijk verbonden, en daarom ook in
één werkgroep verenigd. Van planten wordt een groot aantal inventarisaties uitgevoerd op alle voorkomende soorten. Bij de insecten ligt de focus op dagvlinders,
libellen en sprinkhanen. In toenemende mate krijgen ook nachtvlinders, zweefvliegen, bijen en wespen aandacht. Nachtvlinders lenen zich goed voor excursies op
mooie zomeravonden, die geschikt zijn voor jong en oud. In de wintermaanden
organiseert de werkgroep determinatieavonden, en gedurende het hele jaar vinden
er excursies plaats naar interessante botanische gebieden in binnen- en buitenland.
Weidevogelwerkgroep
De Weidevogelwerkgroep zet zich gedurende het broedseizoen in voor de bescherming van weidevogelnesten en opgroeiende weidevogelkuikens. Weidevogels
staan al decennia onder druk. Leden helpen agrariërs met het opsporen van nesten, alsmede het opstellen van weidevogelbeheerplannen. Training en voorlichting
van zowel onze leden als agrariërs is de basis. Ook wordt onze kennis ingebracht
bij de ontwikkeling van provinciaal en lokaal beleid.
Educatiewerkgroep
Er is veel vraag van scholen naar educatieprogramma’s op het gebied van natuur
en milieu. De NVWA ontvangt jaarlijks meer dan 1.500 scholieren. Onze leden stellen educatieprogramma’s samen en begeleiden schoolklassen op ontdekkingstocht
in de natuur. Dit vindt met name plaats in de directe omgeving van het Streekna-

