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Daar is ie dan!
De eerste gedrukte Convo nieuwe stijl. De testeditie, die alle leden van
wie het e-mailadres bekend is kregen toegestuurd, leverde een aantal
complimenten op en dat begrijp ik goed. We zijn met deze uitgave echt
een andere weg ingeslagen. De suggestie om volledig digitaal te gaan
werd ook gedaan, maar meer mensen gaven aan dat ze graag wat
(moois) in handen hebben. We hebben de maandelijkse digitale
nieuwsbrief om activiteiten onder de aandacht te brengen, maar willen
van de Convo toch iets meer maken. Er hebben nu al leden met een
artikel met foto's hun bijdrage geleverd, een vijftal andere leden heeft
aangegeven dat ook te willen doen. We hopen dat dat inderdaad gaat
gebeuren en dat de redactie bedolven wordt onder de artikelen. De
Convo als platform van KNNV activiteiten!
In totaal achttien leden hebben gereageerd op de vragen die in de
laatste Convo oude stijl stonden en in de testeditie werden herhaald.
Dat waren merendeels leden die hopen dat de afdeling blijft bestaan,
die lid zijn geworden om er gezamenlijk op uit te trekken, maar die
ook zeggen dat de tijd ontbreekt om zo vaak deel te nemen als ze ei
genlijk van plan waren. Het merendeel geeft aan te hopen dat de afde
ling zelfstandig kan blijven, wel samenwerken maar niet samengaan.
Er zijn tips gegeven voor het vullen van de Convo, voor excursies. En
moet het blad Convo blijven heten? De meerderheid van de reagerenden
vindt van wel. Suggesties voor andere namen zijn door enkelen gegeven:
Ulmus, U-ratelaar, Vinkentouw, Groenling, Orch-ideetje, Bladgroen,
Veldsalie, Kikkerbeet, Distelvlinder, Vogelwikke; we komen er tijdens
de ALV op terug. De vraag naar suggesties voor adverteerders leverde
niets op. We hebben zelf wel wat ideeën en moeten maar eens de boer
op gaan met ons nieuwe blad. Wel kwamen er suggesties waar we ons
blad (digitaal?) als visitekaartje zouden kunnen verspreiden.
Wat de vacatures betreft is er al wel wat opgelost, details daarover
volgen op de ALV, maar voor het secretariaat heeft zich tot nu toe nog
geen belangstellende gemeld. Denk er over na of jij dit misschien zou
willen doen. Je bent in ieder geval uitgenodigd voor de ALV van 20
maart, 20:00 in het Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Tot dan
Cockie Streng

KNNV weekend Hooge Fronten Maastricht, 2016
foto: Willebrord Dorresteijn
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Een jaar planten zoeken in
Utrecht-Lunetten
door Wim Vuik
 
Verandering van werkplek kan soms tot onverwachte mogelijk
heden leiden. Dit was in 2016 voor mij ook het geval. Ik kreeg
een nieuwe vaste werkplek in Utrecht-Lunetten en besloot dan
ook eigenlijk meteen om heel Utrecht-Lunetten op wilde planten
te gaan onderzoeken.
In 2014 deed ik een soortgelijk onderzoek in heel Utrecht wat
zeer veel verrassende vondsten opleverde met een enorme berg
aan soorten. Maar je kunt in 1 jaar simpelweg niet overal
komen, een hele stad in 1 jaar onderzoeken heeft dus ook zo zijn
nadelen. Een wijk is echter, blijkt inmiddels uit ervaring, prima
te doen.
Ook nu weer was het startpunt literatuuronderzoek, het bekij
ken van diverse website’s en het oprakelen van mijn eigen oude
waarnemingen. Zodoende werd al snel duidelijk dat een soor
tenaantal ruim boven de 400 soorten makkelijk haalbaar moest
zijn, want Lunetten heeft diverse aantrekkelijke uitgangspunten
voor een hoog soortenaantal. Ten eerste de bodem die veelal
bestaat uit zavelige grond. Een mengsel van kalkrijke klei ver
mengd met zand dat vroeger is opgeworpen vanuit de relatief
dichtbij stromende Kromme Rijn. Ten tweede het op diverse
plaatsen jarenlange en soms decennialange stabiele beheer van
bermen en graslanden. Dit geldt met name voor de Koppeldijk
en het Beatrixpark met haar omringende graslanden. De forti
ficaties onderdeel uitmakend van de Hollandse Waterlinie zijn
hier “debet” aan geweest. Tenslotte zijn Lunettenaren groene
mensen. De bewoners houden van natuur. Dit zie je terug in de
tuinen van deze mensen. Hier dus geen of zeer weinig steen
woestijnen. De tuinen zijn vaak oase’s van weelderig groen wat
voor een rijke urbane flora heeft gezorgd in deze wijk.
 
2016 was gaaf in Lunetten 
In totaal zijn er 20 beschermde en 23 Rode Lijst soorten gevon
den. Het totale soortaantal was zeer hoog, namelijk 619 soorten!
Veel leuke soorten waren bekend en zijn ook in grote hoeveel

Aardaker (Lathyrus tuberosus), foto: Wim Vuik

heden teruggevonden. Denk hierbij aan “echte” Lunettenaren
zoals Gewone agrimonie, Goudhaver, Kamgras en Grote ratelaar.
Ook zeldzamere soorten werden teruggevonden, waarbij af en
toe nieuwe niet bekende groeiplekken werden ontdekt. Denk
hierbij aan Aardaker, Veldgerst, Moeraswederik, Tongvaren en
Zachte naaldvaren. Verheugend waren de terugvondsten van
Zachte haver in het Beatrixpark en Ruige weegbree langs het
spoor. Soorten waarvan gedacht was, dat ze waren verdwenen
uit de wijk. Daarentegen ging het in 2016 slecht met de enige
Boksdoorn, terwijl de zeer zeldzame Stijve wolfsmelk op het
punt staat uit te sterven in de wijk. Stabiele maar kwetsbare
groeiplaatsen waren aanwezig van o.a. Klein bronkruid, Eenbloe
mig parelgras, Kleine leeuwenklauw, Rode ogentroost, Grote
bevernel, Bochtige klaver, Roze look en Heggendoornzaad.
In Lunetten komen 4 orchissoorten voor, namelijk Brede wes
penorchis (zeer goed jaar), Bijenorchis (stabiel), Rietorchis (slecht
jaar) en Grote keverorchis (zowaar een verdubbeling van exem
plaren, van 1 naar 2). Klein glaskruid, Boskortsteel en Glanzige
ooievaarsbek zijn behoorlijk zeldzame soorten die in Lunetten
zeer veel voorkomen. Dit is zeker voor Boskortsteel verrassend
te noemen.

Stekelkamgras (Cynosurus echinatus), foto: Wim Vuik

 
Over verrassingen gesproken: die waren er in 2016 ook
Genoeg zelfs! Duits viltkruid en Dwergviltkruid doken op in de
kuil in Park de Koppel. Op het voetbalveld! Kleine kaardenbol
werd zelfs op 3 verschillende plekken in de wijk aangetroffen.
In het voorjaar werd een zeer mooie groeiplaats van het nietige
Muskuskruid gevonden. Pijpbloem werd op 1 plek met veel
exemplaren gezien. De zeldzame Roomse kervel daarentegen
met slechts 1 exemplaar. Het zeer zeldzame Stekelkamgras
verscheen zomaar op een stoep met een 10-tal exemplaren.
Winterheliotroop werd in het voorjaar (helaas niet bloeiend)
aangetroffen langs een wandelpad. Aan de hoeveelheid exem
plaren te zien moet deze groeiplaats al een paar jaar aanwezig
zijn geweest. De eerste echte groeiplaats in Nederland buiten
Zeeland. Wellicht de meest verrassende vondst was Ruwe dravik.
Deze uiterst zeldzame soort telt echter niet mee in de lijst. De
soort werd namelijk gezien in een tuin. Ook werden behoorlijk
wat nieuwe urbane soorten gevonden, zoals Slaapkamergeluk,
Hoge fijnstraal, Kransmuur, Kransgras en Kogelduizendknoop.
En zo kan ik nog wel even doorgaan met interessante soorten.
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Diverse soorten zijn ook niet gevonden
Hierbij zat een aantal behoorlijk algemene soorten. Denk hierbij
o.a. aan Gele waterkers, Kleine brandnetel, Klein kaasjeskruid
en Postelein. Zijn ze niet aanwezig in Lunetten of toch niet goed
genoeg gekeken? Ik ga uit van dit laatste. Een kleine gemaakte
analyse maakt dat er ongeveer 640-645 soorten theoretisch ge
vonden moeten kunnen worden. Aangezien ik er 619 heb gevon
den, is dat ongeveer 95%. Er is dus nog ruimte voor verbetering…
Afijn, het consequent aflopen van elke meter, elk biotoop, in alle
jaargetijden, in 1 wijk en in 1 jaar is mij uitstekend bevallen.
Utrecht-Lunetten is een zeer interessante wijk voor wilde plan
ten. Dat wist ik, maar ook nu weer heeft de wijk mij zeer verrast.
Ik had niet gedacht dat er zoveel te vinden was.
Tenslotte een overweging. De nieuwe natuurwet is 1-1- 2017
ingegaan. Alle 20 gevonden beschermde soorten zijn inmiddels
niet meer beschermd. 1 soort is hiervoor nieuw in de plaats
gekomen, namelijk het in het artikel genoemde Stijve wolfs
melk. Het geeft echt te denken…..
Op naar het volgende project .... 

Winterheliotroop (Petasites pyrenaicus), foto: Wim Vuik

BMP-telling
Kerkeindse Polder 
door Menko Vlaardingerbroek
 
In het voorjaar en de zomer van 2016 heeft de vogelwerkgroep
van de KNNV Utrecht in de Kerkeindse polder bij Westbroek
broedvogels geteld. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer
en bestaat uit moeras, deels verlande petgaten en weiland, waar
een deel van het jaar koeien en schapen lopen. Het tellen gebeur
de in het kader van het broedvogel-monitoring-project (BMP) van
Sovon. De vaste tellers waren Corrie Buschman, Renee Lommen,
Leo Thijssen en Menko Vlaardingerbroek. Incidenteel zijn er ook
andere leden van de KNNV mee geweest (Nel van Meijeren, Jan
Fransen, Maarten Drost).
 
Tijdens het broedseizoen, van eind maart tot begin juli, hebben
we negen bezoeken aan het gebied gebracht, meest bij zonsop
gang. We maakten een rondwandeling en noteerden op een
kaart de vogels die gedrag vertoonden dat op een territorium
duidde (zingen, baltsen, vogel met nestmateriaal, langdurig
alarmeren, vogel met voer voor de jongen, e.d.). Op grond van
deze waarnemingen hebben we aan het eind van het seizoen het
aantal territoria berekend.
 
In het gebied hebben onder andere de volgende soorten gebroed
(het aantal territoria is tussen haakjes vermeld): rietzanger (32),
kleine karekiet (11), sprinkhaanzanger (1), snor (1), tuinfluiter
(4), grasmus (2), blauwborst (2), graspieper (5), kneu (1) en rietgors
(12). Van de kievit en veldleeuwerik hebben we regelmatig
baltsgedrag waargenomen in het agrarische gebied net buiten
de Kerkeindse polder. Daarnaast hebben we ook krakeend,
slobeend, purperreiger, witgatje, tureluur en grutto gezien,
maar er waren geen aanwijzingen dat deze soorten in het gebied
broedden.
 
In de Kerkeindse polder broeden dus vooral rietvogels. De riet
zanger was veruit de meest algemene soort (ruim dertig territo
ria), gevolgd door rietgors en kleine karekiet. Van de fitis en
tjiftjaf, die we niet precies geteld hebben, waren er ieder ver
moedelijk ook tussen de tien en vijftien territoria, wat ze onge
veer even talrijk als rietgors en kleine karekiet maakt. Blauw
borst, snor en sprinkhaanzanger kwamen er ook voor, maar in
een kleiner aantal. Dat er op 9 juli de hele avond een snor zat te
zingen, van half tien tot half één, wijst er misschien op dat het
een ongepaard mannetje was.
 
Weidevogels broeden er weinig in de Kerkeindse polder. Kievit
en veldleeuwerik hebben vermoedelijk in de omliggende weilan
den en akkers gebroed, grutto en tureluur misschien ook, maar
niet in Kerkeindse polder. Watersnippen hebben we er veel ge
zien - op 11 april zeker dertig exemplaren - maar dat waren
waarschijnlijk doortrekkers of overwinteraars: half april waren
ze verdwenen. Alleen de graspieper was met vijf paar in het
gebied aanwezig.Kerkeindse polder, foto: Eckhart Heunks
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Dagpauwoog (Aglais io),
foto: Jeanne Huijssoon

Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni),
foto: Jeanne Huijssoon

Landkaartje (Araschnia levana),
foto: Jeanne Huijssoon

Vlinders in het voorjaar
door Jeanne Huijssoon
 
Over de vlinders ga ik geen wetenschappelijk stukje schrijven,
want dat is al vele malen gedaan. Het gaat eerder over emoties
die je kunt voelen als je zo'n prachtig insect ziet. Persoonlijk
vindt ik het de “juwelen” van de natuur. Ik zal er een paar uit
lichten.
 
We verlangen allen naar het voorjaar en als het een mooie
zonnige dag is kun je al in februari de citroenvlinder zien met
zijn prachtige gele kleur (mannetjes, want de vrouwtjes zijn
nagenoeg wit). Deze vlinder is niet nieuw maar heeft overwin
terd. Als ze gaan zitten, slaan ze altijd de vleugels dicht. Let eens
op de vorm van de vleugels! Heel bijzonder, geschulpt.
 
Ook de dagpauwoog is een overwinteraar. Hij lijkt wel gebatikt!

 
Een van de eersten die vers uit de pop komen is het oranjetipje.
De pop heeft de hele winter gewacht. Deze vlinder heeft maar
één generatie. Het leuke in Nederland is dat hij rond Koningsdag
vliegt als wij ook oranje kleding dragen. Deze vlinder leeft 18
dagen. Ook dit vrouwtje is wit en je moet goed kijken anders
denk je dat je een koolwitje ziet.

 
Dan is er nog een leuke voorjaarsvlinder: het landkaartje. Bij
zonder is dat deze vlinder in het voorjaar oranje tinten heeft en
de zomergeneratie veel zwart heeft. Het schijnt dat bij onduide
lijke weersomstandigheden de vlinder één oranje en één zwarte
vleugel kan hebben. Dat hoop ik nog eens te zien.
 

Voorlopig laat ik het hierbij. De volgende keer weer andere
vlinders onder de loep.

Oranjetipje (Anthocharis cardamines),
foto: Jeanne Huijssoon
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milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60,
aanvang 20:00 (als je later bent aanbellen)
 
1. Opening (nieuwe Convo, ledenraadpleging)
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Mededelingen
5. Jaarverslag (algemeen, financieel, activiteiten, werkgroepen)
6. Kascommissie, decharge bestuur
7. Benoeming kascommissie voor 2017
8. Begroting 2017 en contributie 2018
9. Samenstelling bestuur en vervulling van andere functies; we
zoeken nog een secretaris
10. Afdelingsarchief: wie wil erin duiken, ordenen, uitdunnen
11. Jaarthema (landelijk) voor 2017: Natuur dichtbij  (2017-2021:
Samenhang in de natuur)
12. Telescoop: evaluatie van het gebruik afgelopen jaar
13. Stand van zaken samenwerking met het IVN (geen fusie)
14. Rondvraag
15. Pauze
16. Tweede helft: Wim Vuik over zijn plantenzoektochten in
Utrecht

Notulen ALV 2016-04-13
Notulen van de Algemene Ledenvergadering KNNV, Afdeling
Utrecht,
Gehouden op donderdag 7 april 2016 in het Milieucentrum
Utrecht
Aanwezig: Cockie Streng, Arien Lam, Hans Dupont, Isabel Silva,
Jouke van der Kamp, Leo Thijssen, Maarten Drost, Mariet
Schalkoort, Menko Vlaardingerbroek, Nel van Meijeren, Nine
Ebben, Renee Lommen, Richard Janzen, Toine Goossens
Afwezig met kennisgeving: Ank de Hoop, Lia Oosterwaal, Paul
Raadskelders, Ria Glas
 
Vaststellen agenda
Aan de agenda worden toegevoegd: ‘telescoop’, ‘ledenwerving’.
 
Notulen ALV 2015
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.
 
Mededelingen
Wessel Meijer schroeft zijn activiteiten enigszins terug, maar
blijft wel actief in de plantenwerkgroep. Joke Stoop neemt de
rol van Stephanie IJff over.

 
Bestuur
De samenstelling van het bestuur verandert niet. Het bestuur
zal dit jaar een rooster van aan- en aftreden opstellen, zoals de
statuten voorschrijven (artikel 9.5). Menko Vlaardingerbroek
treedt aan het einde van dit verenigingsjaar af als secretaris van
de afdeling. Het bestuur vraagt de leden uit te kijken naar een
geschikte opvolger.
 
Jaarverslagen
De jaarverslagen worden goedgekeurd. (In het financiële jaar
verslag dat in de Convo staat ontbreekt een regel, maar de tota
len zijn wel correct. Het gecorrigeerde verslag is op de ALV
uitgedeeld en wordt in de Convo afgedrukt).
 
Financiën
De kascommissie (Jouke van der Kamp en Toine Goossens) oor
deelt positief over de financiële administratie. Op voorstel van
de kascommissie verleent de vergadering het bestuur décharge.
De vergadering keurt het voorstel voor contributieverhoging,
zoals gepubliceerd in de Convo, goed.
 
Telescoop
Het bestuur overweegt een telescoop aan te schaffen voor ge
bruik van de leden van de vereniging en wil daarover op de ALV
de leden raadplegen, voordat het een besluit neemt. Hans Du
pont licht het voorstel toe. Maarten Drost, Richard Janzen en
Nel van Meijeren reageren positief. Het bestuur zal op de vol
gende bestuursvergadering een besluit nemen.
 
Ledenwerving
Naar aanleiding van voorstellen van Isabel Silva en Toine Goos
sens wordt er over het intensiveren van de ledenwerving gespro
ken (vaker met de kraam op pad, excursies op of kort na de
kraamdagen, aantrekkelijker materiaal op de kraam, aanstellen
van een pr-functionaris, materiaal neerleggen op de stadsboer
derijen, samenwerking met het Gilde, &c.).
 
Samenwerking met het IVN
Over de samenwerking met het IVN is geen nieuws te melden.
 
Rondvraag
Nine Ebben vraagt of de data waarop de afdeling met de kraam
op stap gaat in de nieuwsbrief vermeld kunnen worden. Dat zal
voor zover mogelijk gebeuren. Toine en Nel worden ook buiten
de nieuwsbrief om geïnformeerd over activiteiten.

6 KNNV Afdeling Utrecht
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Hans Dupont Penningmeester

Arien Lam Webbeheerder

Renee Lommen Natuurhistorisch secretaris

Mariet Schalkoort Redactie Convo

Isabel Silva Ledenadministratie

Menko Vlaardingerbroek Secretaris

KNNV, Afdeling Utrecht, Jaarverslag 2016, Algemeen deel 
Het jaarverslag van de afdeling Utrecht bestaat uit vier delen:
een algemeen deel, een financieel deel, een activiteitenoverzicht,
een verslag van de plantenwerkgroep en een verslag van de vo
gelwerkgroep.
 
Het bestuur

Isabel Silva en Menko Vlaardingerbroek treden af. Er is nog geen
vervanging. Toine Goossens gaat zich bezig houden met de Public
Relations van de afdeling, maar wordt (op eigen verzoek) geen
lid van het bestuur.
 
Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Toine Goossens en Jouke van der
Kamp.
 
Ledenbestand 2016
Op 1 januari 2017 had de afdeling in totaal 186 leden (164 gewo
ne leden, 2 ereleden, 20 huisgenootleden). Dat is een lichte
achteruitgang, want op 1 januari 2016 waren er nog 189 leden.
 
Bestuursvergaderingen
Er zijn vijf bestuursvergaderingen geweest (3 februari, 30 maart,
24 mei, 23 augustus en 1 november). De algemene ledenverga
dering (ALV) was op 13 april 2016.
 
De volgende onderwerpen zijn regelmatig op bestuursvergade
ringen besproken:
- Financiën en contributie-inning;
- Activiteiten (excursies, cursussen, afdelingsweekend);
- Inhoud en vormgeving van de Convo;
- Voorbereiding van ALV, VV en Beleidsraad.
 
Beleidsraad, VV en regionaal (‘gewestelijk’) overleg
Er hebben leden van het bestuur deelgenomen aan de Beleids
raad (Cockie Streng, 2x), de VV (Cockie Streng) en het Gewestelijk
overleg (Toine Goossens).
 
Boekenbestelservice
Leden van de KNNV kunnen boeken van de KNNV-uitgeverij via
de afdeling met (extra) korting bestellen. De Utrechtse biologen
vereniging (UBV) kan ook gebruik maken van de boekenbestel
service.
 
Communicatie
De afdeling heeft een eigen website en is actief op Facebook en
Twitter. Iedere maand, behalve in augustus, wordt er per e-mail

een Nieuwsbrief verstuurd met de excursies en andere activitei
ten van die maand. De Convo, het blad van de afdeling, is het
afgelopen jaar vier keer verschenen (maart, juni, september,
december). Er is besloten de Convo komend jaar door Editoo te
laten drukken en versturen. Het bestuur verwacht dat een nieuw
blad (met foto’s) kan bijdragen aan meer belangstelling voor en
betrokkenheid bij de activiteiten van de afdeling.
 
Telescoop
De afdeling heeft een telescoop gekocht voor gebruik van de
leden van de afdeling. Leo Thijssen beheert de telescoop en geeft
uitleg over het gebruik. Wie de telescoop wil lenen kan dat per
telefoon of e-mail aanvragen. In principe kan de telescoop drie
weken geleend worden.
 
U-pas
Sinds augustus 2014 kunnen houders van een U-pas (een regeling
van de gemeentes Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJssel
stein en Stichtse Vecht) hun contributie voldoen uit hun U-pas
-budget en krijgen ze 50% korting op cursussen.
 
Menko Vlaardingerbroek
Secretaris Afdeling Utrecht

Boekenbestelservice KNNV
Raadpleeg de website van de KNNV-uitgeverij www.knn
vuitgeverij.nl) of de advertenties van de KNNV-uitgeverij in
Natura. Informeer naar de prijs bij de afdeling Utrecht die
veelal een korting geeft van 20% of meer ten opzichte van
de websiteprijs.
Informatie en bestellen per e-mail : penningmees
ter@utrecht.knnv.nl, of schriftelijk: Baarssloot 27, 3993 HC
Houten, of telefonisch: Hans Dupont, 030 6375647.
Bij bestelling ontvangt U een factuur met bestel- en leverin
formatie. Betaling van de factuur bevestigt de bestel
ling. Eénmaal per maand worden de bestellingen verzameld
en uitgeleverd.

Digitale landelijke nieuwsbrief van de KNNV
Al ruim 5000 leden van de KNNV ontvangen elke maand de
landelijke KNNV nieuwsbrief. Hierin vind je nieuws van de 
KNNV, projecten, excursies, lezingen en boeken. Iedereen
kan zich voor deze gratis nieuwsbrief aanmelden, ook niet-
leden van de KNNV. Aanmelden kan via www.knnv.nl of e-
mail: bureau@knnv.nl  De laatste nieuwsbrief is te lezen op:
https://www.knnv.nl/digitale-nieuwsbrief
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KNNV afd. Utrecht, Financieel jaarverslag 2016
Net als 2015 wordt 2016 afgesloten met een lager tekort dan begroot, ondanks de niet begrootte onvoorziene uitgave voor de vo
gelkijker.
Dit is o.a. te danken aan de Groen en Doensubsidie die door de plantenwerkgroep dankbaar gebruikt is voor de minicursus deter
mineren. Verder droegen positief bij de lagere kosten voor printen en verzenden van Convo (minder pagina's dan begroot), het
afdelingsweekend, hogere contributie-inkomsten, lagere afdracht en giften. De uitgaven voor lezingen, excursies en korte cursus
sen waren de helft lager. Omzet en resultaat van de boekenbestelservice blijven achter bij dat van 2015.
Het exploitatietekort van € 258.05 gaat ten laste van het eigen vermogen dat hiermee daalt tot € 13,718.31
Hans Dupont, penningmeester afd. Utrecht van de KNNV.

8 KNNV Afdeling Utrecht
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2018 Zonder indexering minimum maximum

Gewoon lid € 27,75 € 28,00 € 28,25

Huisgenootlid € 10,75 € 11,00 € 11,25

Jeugdlid € 17,25 € 17,50 € 17,75

Convolid € 10,75 € 11,00 € 11,25

Met indexering bij inflatie ≥ 1%

Contributievoorstel voor 2018
 
Het bestuur stelt voor :
 
a: geen jaarlijkse structurele verhoging van de contributie in
2018;
b: de jaarlijkse indexering in 2018 toe te passen bij een inflatie
over 2017 van 1% of  hoger met een minimum van € 0,25 en een
maximum van € 0,50
 
Toelichting:
De afdeling teert in op het vermogen door de jaarlijkse exploi
tatietekorten. Het positieve financiële resultaat over 2014 was
hierop een uitzondering. Het vertraagt het tempo van interen
en geeft aanleiding om ook voor 2018 geen structurele verhoging
toe te passen. Om de tekorten niet te veel op te laten lopen wil
het bestuur wel de indexatie en de verhoging van de landelijk
afdracht toepassen volgens onderstaande tabel.

U-pas zaken
U-pashouders kunnen de contributie voor 2017 bekostigen uit
hun budget. KNNV-leden met een U-pas kunnen zich recht
streeks richten tot de penningmeester: Hans
Dupont, tel. 030 6375647 of e-mail: penning
meester@utrecht.knnv.nl. Schriftelijk kan
ook : Baarssloot 27, 3993 HC Houten.
U-pashouders die lid willen worden van de KNNV kunnen zich
wenden tot de ledenadministratie: ledenadministratie@utrecht.
knnv.nl, of schriftelijk: E.Silva, Bollenhofsestraat 27,3572 VH
Utrecht.
Om in aanmerking te komen voor een U-pas gelden voorwaarden
t.a.v. het inkomen die vermeld staan in www.u-pas.nl. U kunt
ook bellen 088-2030630 of telefonisch contact opnemen met de
KNNV-penningmeester: 030 6375647.
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KNNV weekend Slenaken,  2016
foto: Paul Damoiseaux

Jaaroverzicht activiteiten 2016
Zondag 24 januari
Ransuilenexcursie, Soesterduinen (Soest)
> 14-15 ransuilen
Zaterdag 20 februari
Watervogelexcursie, Lambertszkade (Loosdrecht)
> brilduiker, krooneend, nonnetje
Donderdag 31 maart
Lezing ringslangen, Pioniers (Utrecht), samen met IVN De Bilt
Zaterdag 23 april
Cursus ‘Herkennen Wildlife Crime’, Tienhoven, samen met IVN
Vecht- en Plassengebied
Zaterdag 14 mei
Vogelexcursie, Zouweboezem
> bruine kiekendief, zwarte stern, rietorchis
Vrijdag 3 juni-zondag 5 juni
Afdelingsweekend, Zuid-Limburg

Zaterdag 27 juni
Nachtzwaluwenexcursie, Leusderheide
> nachtzwaluw, houtsnip
Zondag 3 juli
Plantenexcursie, Kennemerstrand
> rode ogentroost, groenknolorchis,
> zilt torkruid, teer guichelheil
Vrijdag 15 juli
Bezoek tuin Monique Quaedackers, Gageldijk
Zaterdag 6 augustus
Vlinderexcursie, De Moerputten (Den Bosch)
> pimpernelblauwtje, oranje zandoogje,
> zwarte ooievaar, wespendief
Zondag 18 september
Fietsexcursie Noorderpark
Donderdag 22, zaterdag 24 september
Cursus Naaldbomen determineren, Griftsteede (Utrecht)
Excursie Naaldbomen, Birkhoven (Amersfoort)
Zaterdag 15 oktober
Wandeling Stoetwegenpad (Driebergen, Zeist, Bunnik)
Donderdag 10 november
Vleermuizenavond, Griftsteede (Utrecht)
Zondag 18 december
Vogelexcursie, De Groene Jonker (Zevenhoven)

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van afdeling Utrecht
In het begin van elke maand sturen we de nieuwsbrief met
de activiteiten van de maand naar alle e-mailadressen die
ons bekend zijn. Om je te herinneren aan activiteiten in de
komende maand en soms ook met aanvullende informatie.
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Geef je e-mailadres door
aan ledenadministratie@utrecht.knnv.nl, dan sturen we de
nieuwsbrief ook naar jou!

KNNV weekend Veurs, 2016
foto: Paul Damoiseaux
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Ingekomen berichten
 
“De Ontdekking van de Planten”
Beste natuurvrienden van Hilversum en wijde omgeving,
Ik wil u graag wijzen op een serie van zes lezingen die ik ga geven
in het Hilversum Pinetum Blijdenstein over de geschiedenis van
onze botanische kennis.
Een serie van zes zondagmiddaglezingen over de historie van
mens en plant. De centrale vraag bij deze lezingen is waar onze
plantenkennis vandaan komt, hoe deze kennis is doorgegeven
en geleidelijk aangroeide. Elke middag eerst een lezing va ca 1,5
uur, een aantal keren gaan we na afloop de tuin in om een
aantal besproken planten in het echt te kunnen bekijken.
Serie van 6 colleges:
26 februari: Planten uit het oerwoud.
5 maart: De eerste landbouw.
12 maart: De oudste tuinen.
19 maart: Medicinale planten. (+ tuinbezoek)
26 maart: De opkomst van de wetenschap. (+ tuinbezoek)
2 april: Het belang van plantenkennis in de moderne wereld.
Tijd: Tussen 14:00 - 15:30 uur.
Prijs: € 60. Voor aanmelding en verdere informatie: http://www.
pinetum.nl
 Plaats: Pinetum Blijdenstein, van der Lindenlaan 125, 1217 PJ
Hilversum
Met vriendelijke groet,
Arend Wakker

Kijk op Exoten
De KNNV werkt samen met de VOFF aan het project Signalering
Exoten van het Team Invasieve Exoten van het Ministerie van
EZ en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).
Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land
thuishoren en schade kunnen aanrichten. Waarnemers spelen
een belangrijke rol in het veld als het gaat om het signaleren
van potentieel invasieve exoten.
In dit project heeft de KNNV afgesproken dat zij haar leden zal
informeren over specifieke soorten via haar nieuwsbrieven,
website en in Natura. De nieuwsbrief roept op om exoten te
melden op www.telmee.nl en op www.waarneming.nl.
Alle voorgaande nieuwsbrieven zijn te vinden op de projectweb
site van de KNNV: http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/meld-
invasieve-soorten
U kunt zich abonneren op de Exoten-nieuwsbrief via: www.
ravon.nl/nieuwsbriefexoten. Kijk op Exoten wordt dan automa
tisch toegezonden.
Met vriendelijke groet,
Yvonne van Putten, Bureausecretaris KNNV

Water Natuurlijk- De Stichtse Rijnlanden
In de waternieuwsflits (http://www.hdsr.nl/actueel/) van februa
ri 2017 o.a.:
Programma gekanaliseerde Hollandse IJssel
Groene kieskompas met een beetje blauw
Uitnodiging themamiddag Waterkracht in Nederland op 10
maart
Water Natuurlijk zoekt ideeën voor de versterking van de
Lekdijk
Anja van Berckel, PR & communicatie

Voorintekenactie Praktijkboek ‘Het nieuwe tuinieren’
Op 19 maart verschijnt Praktijkboek 'Het nieuwe moestuinieren'
door Hans van Eekelen. Een compleet naslagwerk voor iedereen
die alle 'ins en outs' van natuurlijk moestuinieren gemakkelijk
onder de knie willen krijgen. Het boek biedt niet alleen talloze
praktische insidertips, maar ook de nieuwste inzichten rondom
het thema 'eerlijk voedsel'.
Bestel nu via onze webshop  (https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/
webwinkel/) en profiteer van korting op wederverkoopkorting!

Veenvormende zodden in Westbroek en Tienhoven
Anoda Publishing biedt met het uitgeefplatform www.anoda.nl
geprinte boeken, e-books, tabletuitgaven en apps, gericht op de
groene sector; land- en tuinbouw, natuur, groene energie,
landschap, voeding, groen erfgoed, platteland en tuinieren.
Een nieuwe uitgave is ‘Veenvormende zodden in Westbroek en
Tienhoven’ en bevat een terugblik over een periode van 25 jaar
van natuurontwikkeling in laagveengebieden. Eind jaren tachtig
was het oppervlak aan bepaalde verlandingstypen vegetatie zo
gering geworden dat er een algemeen gevoel ontstaan was dat
men iets moest gaan doen buiten de normale mogelijkheden in
het beheer. Het verlandingstype 'trilveen' stond daarbij centraal.
Omdat er anno 1990 geen enkele vastgelegde ervaring was met
het ontwikkelen van trilvenen en de daaraan voorafgaande ve
getatie-gemeenschappen is toen een aantal proefprojecten uit
gedacht om ervaring op te doen. Een van deze projecten was
gelegen in het Noorderpark, waar in de Oostelijke Binnenpolder
van Tienhoven en in de Westbroekse Zodden nog enkele frag
menten trilveen aanwezig waren. Naast dit proefproject, dat
vooruitliep en deels parallel aan de Landinrichting Noorderpark,
werden er ook door de twee beherende organisaties Natuurmo
numenten (NM) en Staatsbosbeheer (SBB) werkzaamheden in
eigen terreinen uitgevoerd. De projecten in Tienhoven en
Westbroek zijn door diverse universiteiten opgenomen als ex
cursie-object. Ook de vele wandelaars genieten van dit bijzonde
re gebied.
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Hooilandjesproject Amelisweerd

Datum Tijdstip

Richard Janzen

06 81758445

rwjanzen@hotmail.com

Harry Straathof

Jouke van der Kamp Plaats/verzamelen

19-jan 19:30-21:30 Stadskantoor Utrecht

8-apr 10:30-13:00 Bossen Werkschuur

29-apr 10:30-13:00 Landje van Wigge (1) Werkschuur

11-mei 18:00-20:00 De Beurs Werkschuur

13-mei 9:30-13:30 Zeehaenkade

Zeehaenkade

bij benzinestation

23-mei 18:00-20:00 Rondje de bunkers Werkschuur

30-mei 18:00-20:00 Oude Kweek Werkschuur

6-jun 18:00-20:00 Landje van Wigge (2)

11-jun 9:30-13:30 Voordorp

Aartsbisschop

Romerostraat 705

25-jun 9:30-13:30 De Tol Kleine Hof

1-jul 9:30-13:30 De Tol Kleine Hof

26-aug 9:30-13:30 Dichterswijk Heykopstraat 7

5-sep 18:00-20:00 Helweide Werkschuur

10-sep 9:30-13:30 Daalseweg

Hoek Zuilenselaan

Daalseweg

Activiteitenkalender 2017

Fort Blauwkapel
foto: Stelling van Utrecht

Plantenwerkgroep KNNV
Utrecht
door Richard Janzen
 
De plantenwerkgroep heeft in 2016 drie verschillende projecten
uitgevoerd. Wessel Meijer organiseerde de miniacademie met
vier bijscholingsactiviteiten in het Griftpark. De meeste gevolgd
door een excursie in het weekend.
In april heeft Kim Lotterman ons vele planten laten herkennen
aan hun vegetatieve verschijning. In het Beatrixpark hebben we
kunnen oefenen op het herkennen van soorten aan hun vegeta
tieve kenmerken.
 
In juni nam Patrick Lansing ons mee in de wereld van de Carex
soorten. Bij de Kooidijk hebben we geoefend in het herkennen
van verschillende soorten Zeggen. Niet gemakkelijk, maar wel
heel leerzaam.
Wessel Meijer liet in augustus ons kennis maken met ‘Valse
vrienden’, soorten die veel op elkaar lijken.
Tot slot liet Wilma Verburg ons de grote verscheidenheid van
naaldbomen ervaren. De avond kreeg een vervolg in het Pinetum
Birkhoven in Amersfoort.
 
Harry Straathof, Jouke van der Kamp en Joke Stoop hebben het
Amelisweerdproject gecoördineerd. Vier plekken in Amelis
weerd (Trapeziumbos, De Beurs, Oude Kweek en Helweide)
werden één of twee keer onderzocht.
 
Richard Janzen coördineerde het hooilandjesproject. In 2016
hebben wij zes hooilandjes (Mesdaglaan, Fort Blauwkapel,
Kloosterpark, Beatrixpark, Plas Lage Weide en Daalseweg)

geïnventariseerd met behulp van de Tansley methode. De resul
taten van 2016 zijn samen met die van 2014 verwerkt in een
verslag dat aan de gemeente is overhandigd op de jaarvergade
ring.
 
Afgelopen januari was de jaarvergadering van de plantenwerk
groep waarin teruggekeken werd op 2016, vooruitgekeken werd
op 2017 en waar Maurice Martens ons enthousiast maakte over
de site ‘floravannederland’. Naast deze drie projecten werden
ca. 10 nieuwsbrieven via de mail naar de plantenwerkgroep
verstuurd ter voorbereiding van de verschillende activiteiten.
Voor 2017 hebben we twee activiteiten; het hooilandjesproject
en het Amelisweerdproject. In de activiteitenkalender staat
wanneer de activiteiten plaatsvinden. Wanneer je interesse hebt
om mee te doen met één of meer van de activiteiten, dan ben je
van harte welkom. Opgeven kun je bij Richard Janzen (rwjan
zen@hotmail.nl). Voor elke inventarisatie wordt in de nieuws
brief van de plantenwerkgroep informatie gegeven over het
hooilandje dat geïnventariseerd wordt.
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Vogelwerkgroep KNNV
Utrecht
door Leo Thijssen
 
De vogelwerkgroep KNNV Utrecht bestaat momenteel uit 7
personen, met een vaste kern van 5 personen. De hoofdactiviteit
in 2017 bestaat uit regelmatig inventariseren in de Westbroekse
Zodden Noord, volgens de SOVON-BMP- methode (Broedvogel
Monitoring Project). Aan het einde van het tel-seizoen verstuurt
de werkgroep gegevens naar het SOVON (landelijke vogelinven
tarisatie-club) die ze verwerkt in een landelijke Vogel-atlas. Vele
instanties kunnen hieruit putten t.b.v. gericht natuurbeheer
(waaronder Staatsbosbeheer).
 
Doordat de Westbroekse Zodden te omvangrijk zijn om jaarlijks
te inventariseren, is het gebied opgedeeld en is nu dus Noord
voor enkele jaren aan de beurt. Het Zuidelijk en Oostelijk deel
heeft de werkgroep in de afgelopen jaren gedaan. Beheerder van
het gebied is Staatsbosbeheer, zij verstrekken een bezoekvergun
ning. Zo komt de werkgroep dus met maximaal 5 personen in
het gebied dat ten dele gesloten is voor wandelaars.
 

Westbroekse Zodden
afbeelding: Utrechtse Vogelwacht

Het gebied valt onder de NATURA 2000 richtlijnen en heeft
bijzondere kwaliteiten. Niet alleen op vogelgebied, maar ook qua
vegetatie, libellen, vlinders etc. Met enige regelmaat worden al
of niet grootschalige onderhoudswerkzaamheden verricht, met
als doel de oorspronkelijke waarden van het gebied in stand te
houden. Zoals b.v. het uitdunnen van broekbosjes, uitdiepen van
petgaten, trilvenen "aanleggen", schrapen of verarmen van
polders t.b.v. de (natte) vegetatie. Subsidies van Europa (Life) en
de Provincie (PAS) zijn hierbij behulpzaam.
 
Het artikel elders in deze Convo (Kerkeindse Polder in 2016,
Westbroekse Zodden Oost) geeft een indruk van het monitoren
door de werkgroep.
 
Het bezoekschema start op woensdag 22 maart en eindigt op 8
juli, steeds om de 14 dagen. De data vallen min of meer samen
met  de (SOVON-)datumgrenzen van de bij ons verblijvende
broedvogels. Het gaat om 10 bezoeken van ruim 3 uur: 8 x  's
morgens vroeg steeds op woensdag en tussendoor 2x een avond/
nacht wandeling op zaterdag. Rekening houdend met de zons
opgang vertrekt de werkgroep tussen 06.00u en 05.00u, een half
uur vóór zonsopgang. Belangstellenden om deel te nemen aan
de (vaste kern) van de Vogelwerkgroep zijn welkom, maar ook
als je eens incidenteel mee wilt  's morgens vroeg bij het inven
tariseren kun je contact opnemen met Leo Thijssen. Je hoort dan
de precieze vertrektijd. De deelname is aan maximum gebonden.
De werkgroep vertrekt steeds vanaf de ingang Noord, bij Hol
landse Rading, links richting Graaf Floris Pad, parkeerplaats
fiets/auto. Omdat het gebied nogal ruig kan zijn (hekken, soms
planken over sloten etc.) zijn stevige schoenen aanbevolen. Ui
teraard is een echte vogelaar altijd voorzien van een verrekijker.
Contact: ljm.thijssen@casema.nl

Blauwborst (Luscinia svecica)
foto: Vogelwerkgroep Meijendel
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Activiteiten afgelopen
periode
 
Excursie De Groene Jonker Zevenhoven, 18 december
Met vijf mensen gingen we op pad. Het was koud. Een ijsvogeltje
scheerde langs en maakte goed in het zicht – de sloot volgend -
een ruime bocht. Ontzettend mooi. We zagen bij het water veel
wintertalingen, met ‘t gele driehoekje op de achterflank van de
mannetjes, en smienten met hun kastanjekleurige kopjes,
kuifeenden, slobeenden, wat tafeleenden en brandganzen op het
open water. Een overvliegende wulp, veel kievieten die aan het
foerageren waren. De kwetsbare en schuwe soorten - roerdomp,
waterral en porseleinhoen – vertoonden zich niet aan ons.
 
Floravannederland.nl, 19 januari
Bij deze innovatieve winteractiviteit verzorgde Maurice Martens
- maker van de site http://www.floravannederland.nl/home - een
presentatie over FloravanNederland, met uiteraard veel video-
voorbeelden. De biologen Maurice Martens en Herman van
Wissen zijn in 2008 gestart met Flora van Nederland online.
Aanvankelijk startten ze als pollennieuws, voor mensen die
gevoelig zijn voor hooikoorts. Maar steeds meer planten werden
ingevoerd. Het is voor een belangrijk deel vrijwilligerswerk,
terwijl ze voor het computersysteem een uitgekiende opzet ge
bruiken, waarbij niet zuinig met geld gedaan is. Zij maken ge
bruik van honderden in eigen beheer geproduceerde planten
paspoorten met unieke determinatievideo's en foto's met uitge
breide uitleg om planten te leren herkennen. Deze Flora online
is een unieke en gratis toegankelijke website waarin de comple
te veldgids Plantengemeenschappen in Nederland is verwerkt;
een aanrader voor iedereen die meer wil weten van wilde planten
en plantengemeenschappen in ons land. Het onderdeel Flora-
kompas werkt een beetje als een echte papieren flora. Je start
eerst het zoeken door te kiezen uit Bomen, Struiken, Grassen,
Varens, Water- en Moerasplanten  en Kruiden – met onderschei
den bloemkleur. Steeds zie je heel duidelijke foto’s. Vervolgens
kun je het Zoekresultaat verfijnen door via kenmerken blad -
bladrand - bloei - bladstand - stengels aanvullende informatie te
bekijken. Het werkt echt heel verhelderend. Op deze avond met
ca 20 mensen was het enthousiasme niet van de lucht voor dit
mooie en toegankelijk systeem.

 
Vogelakkers op de Veluwe, 11 februari
Met twee auto’s zouden we op pad gaan. Het was leuk om weer
eens met een wat grotere groep te gaan. Maar het sneeuwde en
ook de weersvoorspellingen waren niet gunstig. Daarnaast zie
je bij sneeuw minder vogels doordat hun voedsel dan niet goed
zichtbaar is. Na diverse telefoontjes over en weer, besloten eerst
de inzittenden van de eerste auto, en na een kwartier van de
tweede auto om de excursie niet door te laten gaan. Volgend jaar
doen we opnieuw een poging zaadetende zangvogels als kneu,
keep, vink en geelgors te gaan spotten op de Vogelakkers op de
veluwe.

Sneeuw langs het Merwedekanaal, 2012
foto: Cockie Streng

KNNV weekend, benedenloop Mosbeek, 2005; foto: Paul Damoiseaux
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Eempolder
foto: Stichting Behoud de Eemvallei

Activiteiten komende
periode
 
Vogelexcursie naar de Eempolder, 25 maart
De Eempolder ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Eem
meer. Het gebied bestaat uit een laagveenlandschap rond de
monding van de Eem. Het reservaatgedeelte van de Eempolder
heeft de afgelopen 30 jaar een geweldige ontwikkeling doorge
maakt wat betreft weidevogels. Dit is mede tot stand gekomen
door de ruilverkaveling, waarbij rekening werd gehouden met
natuurbelangen en waardoor later een unieke samenwerking
ontstond tussen agrariërs en Vereniging Natuurmonumenten.
We maken een rondwandeling over o.a. de oude zomerdijk door
de weilanden en brengen een bezoek aan de vogelkijkhut aan
het Eemmeer. We wandelen waarschijnlijk zo rond de 7 kilome
ter.
De start van de excursie is om 8.30 uur bij Theetuin Eemnes,
Meentweg 131, 3755 PD Eemnes. Dit punt is te bereiken met
openbaar vervoer vanuit Utrecht CS, vertrek 7.40 uur naar Hil
versum Sportpark, dan met de bus naar Blaricum en dan 12
minuten lopen. Dan ben je om 8.28 bij het startpunt (zie op het
internet site 9292.nl openbaar vervoer). Of met auto’s (geef dus
aan of je kunt beschikken over een auto). We vertrekken dan zo
rond 8.00 uur uit Utrecht. We vertrekken uiterlijk 14.30 uur
weer uit de Eempolder.
Opgave: voor uiterlijk woensdag 22 maart bij: activitei
ten@utrecht.knnv.nl
Nine Ebben zal deze excursie leiden.

“Vogels en liefde”, 15 mei
Presentatie door Jan Westgeest
We lazen op de landelijke KNNV site:
“KNNV Gouda en IVN IJssel en Gouwe organiseerden in 2016 een
vogelcursus.  De cursus bestond uit 4 theorieavonden en 4 ex
cursies. De theorieavonden werden gegeven door Jan Westgeest
van de KNNV afdeling Leiden. De cursus was binnen de kortste
keren volgeboekt. Een flink aantal personen moesten we teleur
stellen. De reputatie van Jan Westgeest heeft zeker een rol ge
speeld bij de hoge opkomst. Met groot enthousiasme en weerga
loos goede plaatjes vertelde Jan de eerste avond over allerlei
soorten steltlopers, de tweede avond over roofvogels, de derde
avond over vogelgeluiden en de vierde tenslotte over vogels en
de liefde.”
Dit bracht KNNV Utrecht op het idee om Jan te vragen een avond
voor ons te doen.  Wij kozen voor het onderwerp vogels en de
liefde. Jan zei ja.
Vogels waren er al heel wat eerder dan de mens en zij vertonen
allerlei gedragingen die mensen tot vormen van liefde (zijn gaan)
rekenen of met liefde in verband hebben gebracht. In de presen
tatie wil Jan Westgeest laten zien dat ‘niets vogelijks aan mensen
vreemd is’ (vrij naar Publius Terentius Afer). Natuurlijk passeren
allerlei liefdesvormen de revue die te maken hebben met de
voortplanting, inclusief beelden van de bijbehorende ‘intimitei
ten’. Maar ook voorbeelden van ‘hoofse’ liefde en altruïsme
komen aan de orde, evenals liefdesvarianten die weliswaar vol
komen natuurlijk zijn maar in de mensenwereld controverses
kunnen oproepen. En zijdelings zijn de uitwassen waartoe liefde
kan leiden (denk aan jaloezie, verkrachting enz. tot zelfs
moord) niet te vermijden. Shakespeare schreef niet voor niets:
“Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt”.
De presentatie vindt plaats op maandagavond 15 mei 2017 in
Griftsteede, adres: van Swindenstraat 129 te Utrecht. Aanvang
19.30 uur.
Voor meer informatie mbt route zie http://www.utrechtnatuur
lijk.nl/locaties/griftsteede. 

 
Vogelexcursie Moerasgebied Harderbroek Flevoland, 9 april
Het natuurgebied Harderbroek ligt aan de noordzijde van het
Veluwemeer, in de Flevopolder tussen Harderwijk en Zeewolde
(route N302 naar Lelystad). Vanaf een parkeerplaats is er een
gemarkeerde wandelroute van ik schat nog geen 10km, een
gevarieerd laarzenpad door struweel, vochtig bos, grasland,
rietland en tenslotte vogelkijkhut aan groot ondiep binnen-wa
ter.
Leo Thijssen zal deze excursie leiden. Graag opgeven via zijn mail
ljm.thijssen@casema.nl, uiterlijk donderdag 6 april. Je krijgt dan
bericht terug met het oog op de logistiek en verdere organisatie.
Gedacht wordt om met 1 à 2 auto's te gaan. Vertrek uit Utrecht
om 9.30 uur, terug in Utrecht uiterlijk 16.00 uur. Tot slot: denk
aan waterdichte wandelschoenen en eventueel warme kleding;
vermeld of je wel of niet een eigen auto ter beschikking hebt.
 

15Voorjaar 2017



ww
w.

ed
ito

o.
nl

De Convo is de periodiek van de afdeling Utrecht van de KNNV
en verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement op de Convo
kost euro; 10,50 per jaar en kan ieder moment ingaan. De
opzegtermijn is drie maanden. Leden van de afdeling Utrecht
ontvangen de Convo gratis.
Sluitingsdatum kopij voor de volgende Convo: 29 mei 2017;
kopij per e-mail aanleveren.
Contributie/lidmaatschap 2017: Gewoon lid: €27,75; Huis
genootlid: €10,75; Jeugdlid*: €17,25; Convolid: €10,75 te
voldoen op rekening NL96 INGB 0000 5126 83 t.n.v. de Kon.
Ned. Natuurhistorische Ver. afd. Utrecht. Wie na 1 september
lid wordt betaalt €7,00 tot het einde van het kalenderjaar.
U-pashouders kunnen hun contributie geheel of gedeeltelijk
voldoen uit hun budget. Opzegging van het lidmaatschap
vóór 1 november. Leden van de KNNV zijn bij activiteiten van
de KNNV verzekerd tegen persoonlijke aansprakelijkheid.
Wil je de verenigingstelescoop voor maximaal 3 weken
lenen, neem dan contact op met beheerder Leo Thijssen:
ljm.thijssen@casema.nl
 
*Het jeugdlidmaatschap geldt tot en met het kalenderjaar
waarin men 25 wordt.

Excursie  Plantage  Willem III  + Elster uiterwaarden, 10 juni
De vroegere tabaksplantage van de familie Ruys is sedert  1995
in handen van het Utrechts Landschap. Het bestaat uit  droge
schraalgraslanden, heideterreinen, naaldbos en gemengd bos.
Een groot deel van het gebied wordt begraasd door  galloway
runderen en konik paarden. Ook lopen er  (wilde) damherten.
De graslanden zijn heel kruidenrijk. Dus  interessant voor
planten, vlinders en reptielen (zandhagedis). Het afwisselende
landschap biedt een variëteit aan vogels.
Onder het ecoduct door lopen we als laatste de uiterwaarden in:
weide vogels! Aan het eind van het pad is een rietscherm
waardoor je op de Lek kunt kijken. Alles bij elkaar zal het een
wandeling zijn van ongeveer 5 km.
Verzamelen:  op parkeerplaats van het terrein: Rijksstraatweg
(N225) thv huisnummer 265 Elst.
Openbaar vervoer: trein 9.39 (ri Arnhem/Nijmegen) vanaf
Utrecht CS, in  Driebergen overstappen op bus 50 (ri Wagenin
gen) om 9.55. Dan om 10.26 uur uitstappen bij halte Zwijnsber
gen. Schuin aan de overkant ligt onze verzamelplaats.
Deze excursie wordt geleid door Nel van Meijeren. 

Overzichtskaart Plantage Willem III
afbeelding: Utrechts Landschap

 20-mrt     Algemene Ledenvergadering

 22-mrt tot 8-jul     Vogelwerkgroep (14-daags)

 25-mrt     Eempolder

 8-apr, 29-apr, 11-
mei, 23-mei, 30-
mei, 6-jun, 5-sep

    Amelisweerd Plantenwerkgroep

 9-apr     Harderbroek

 13-mei, 11-jun, 25-
jun, 1-jul, 16-aug,
10-sep

    Hooilandjesproject Plantenwerkgroep

 15-mei     Vogels en Liefde

 10-jun     Plantage Willem III

 16-jun t/m 18-jun     KNNV weekend Zeeland

Activiteiten in Vogelvlucht
 

 

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


