
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2017 
Van afdeling Utrecht  

 
 
Gemeente Utrecht, Vleuten-de Meern, 

IJsselstein, Nieuwegein, Houten, 

Maarssen, de  Bilt, Bilthoven, Vianen 
 
Afdeling Utrecht verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar de leden met kort nieuws en de actuele 

agenda voor die maand. Voor meer info zie de CONVO (4x p.j) en site: http://www5.knnv.nl/utrecht. 

sinds eind 2013 ook actief op Twitter en Facebook 

 
Activiteiten in oktober 

 

Duiken in de Wittevrouwensingel: zondag 8 oktober om 10:00 

De toestemming is eindelijk binnen. Duikers van Duikteam Gejo gaan te water in de 

Wittevrouwensingel, nabij de Wittevrouwenbrug (dat is de brug bij de Biltstraat).  

 

Als je uit de stad komt en je gaat net voor de brug links dan ben je op de Wittevrouwenkade. 

Daar is een stenen trap die naar het water leidt. Ook gaan ze te water via de trap aan de 

rechterkant van de brug. De bedoeling is dat het leven onder water wordt opgespoord en op 

foto en video wordt vastgelegd. Het zou fijn zijn als er een aantal KNNVers die wat weten 

van onderwaterleven aan de kant kunnen staan om met hun kennis de duikers te ondersteunen 

bij het vastleggen van waarnemingen. Ben je van plan om te komen, laat het dan weten via 

onderwaterinutrecht@gmail.com aan Cockie Streng 

http://www5.knnv.nl/utrecht
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1658411834244303&set=pcb.1810070265699632&type=3&ifg=1


 

Paddenstoelen excursie zondag 29 oktober  van 13:00 uur tot 15:00 uur 

 

Wat kun je in de herfst beter doen dan op zoek gaan naar mooie paddenstoelen? Tijdens het 

voorlopen bleek dat er in de Ridderoordse bossen bij Maartensdijk, weer veel te vinden was, 

zoals echte tonderzwam, platte tonderzwam, oesterzwam, elfenbankje, berkenzwam 

houtknotszwam elzenknotszwam, en vermiljoenhoutzwam. 

 

 
 

Zin om mee te gaan? 

Aanmelden kan bij wil.dorresteijn@kpnmail.nl  of tel. 030-6031574 de avond te voren. Met 

risico van mislopen kan het ook op de bonnefooi. 

Verzamelen:   De P aan de Gezichtslaan Bilthoven, waar ook twee uitgezette wandelroutes 

beginnen. Via onderstaande link is de plek goed te vinden. (n.b. de bus rijdt niet op zondag) 

https://www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/ridderoordse-bos/praktische-informatie 

We beginnen om 13.00 uur en lopen tot 15.00 uur. Als het erg interessant is- in overleg met 

deelnemers- tot 16:00 uur.     (Willy en Willebrord Dorresteijn) 
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