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www.knnv.nl/utrecht !
Wat kan je doen als je tijdelijk niet goed ter been bent?
 
Naar buiten kijken, lezen, handwerken, naar de Olympische Winter
spelen kijken en je verheugen op betere tijden die zeker gaan komen.
Werk doen voor de KNNV is ook een mogelijkheid.
 
Ik heb me wat dat betreft de afgelopen periode aardig kunnen uitleven;
het bestuur had een veel te kleine bezettting. Op de ALV hoor je daar
meer over. De taak waar ik het meest plezier aan beleef is die van
webmaster. De hand van Arien Lam, de vorige webmaster, is echt nog
wel te herkennen maar ik heb de website aardig op de schop gegooid.
Het doel is dat de website nu beter kan dienen als informatiebron voor
leden en niet leden en ter lering en vermaak. Een nieuwe rubriek die
ik zelf leuk vind maar die bij de leden nog niet is aangeslagen, is die
van foto van de maand (zie de tab onder PUBLICATIES). Ik fotografeer
zelf graag en weet dat er veel fotograferende leden zijn. Wat ik ook
graag doe is kijken naar geslaagde foto's van anderen. Maar de enige
foto die er staat is een foto van mijzelf, gemaakt in de maand november.
In december kwam er niets binnen, ook de maand januari is leeg en
voor februari kwam er ook nog niets binnen. Ik had graag nog meer
foto's van mezelf geplaatst maar naar buiten gaan zat er nog niet zo
in. Hopenlijk geldt dat niet voor jullie, want ook in de winter valt er
veel te genieten. Waar blijven dan die foto's? Stuur ze op naar webmas
ter@utrecht.knnv.nl en ze worden geplaatst zodat ze met anderen ge
deeld kunnen worden. Ook foto's van afgelopen maanden kunnen nog
geplaatst worden.
 
Wat ook leuk is om te doen: links verzamelen die mogelijkheden bieden
om bepaalde soortengroepen te determineren. Er staan inmiddels vele
links op de website en ook zijn er nogal wat zoekkaarten te vinden.
Kom je een leuke link tegen, stuur hem op zodat ik hem kan delen. Als
ik weer op de been ben wil ik deze taak graag blijven doen, want het is
handig als een webmaster weet wat er speelt in de vereniging en dat
weet je als voorzitter wel (als het goed is). Tot ziens allemaal bij de ALV
en/ of een activiteit spoedig daarna.
 
Cockie Streng
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foto: Cockie Streng

Hazen in het Maximapark
foto: Frans Coolen
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Valse vrienden
door Wessel Meijer
 
In het kader van de minicursus determineren voor gevorderden, heeft Wessel Meijer in 2016 een uitgave verzorgd van veel voor
komende verwarrende plantensoorten. Plantensoorten die door de Plantenwerkgroep KNNV Utrecht onder een vergrootglas gelegd
zijn. In de komende CONVO’s zal een bloemlezing van de Valse vrienden verschijnen.

Blauwe druifjes en Langbladige druifhyacint
 
Twee meestal verwilderde tuinplanten. Langbladige druifhya
cint wordt vaak ten onrechte aangezien voor Blauwe druifjes.
Een blik op de bladeren zegt meestal genoeg.
 

Blauwe druifjes (Muscari boryoides)
foto: www.blumeninschwaben.de Langbladige druifhyacint (Muscari armeniacum)

foto: www.blumeninschwaben.de

 
Onderscheidende kenmerken Blauwe druifjes:
- Bladeren korter dan de stengel
- Bovenste deel blad verbreed
- 2–3 (4) bladeren
- Bloemen bolrond
- Bloeiwijze uiteindelijk tamelijk losbloemig
- Natuurlijk bij duinen, ook verwilderde tuinplant

 
 
 
Onderscheidende kenmerken Langbladige druifhyacint:
- Bladeren meestal langer dan de stengel
- Bovenste deel blad niet verbreed
- 3–5 (7) bladeren
- Bloemen omgekeerd eivormig tot langwerpig urnvormig
- Bloeiwijze uiteindelijk tamelijk dichtbloemig
- Verwilderde tuinplant
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Op Simonszand is de aarde
echt rond
door Aielle Erens
 
Ruim 20 jaar geleden stond er een oproep in een blaadje van
Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Neder
land): vogeltellers gezocht voor Simonszand. Simonszand is een
zandplaat in de Waddenzee, ten westen van Rottumerplaat en
ten oosten van Schiermonnikoog.

 
Vasco van der Boon besloot met mij en oude vrienden van de
NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) een telgroep te
vormen en te solliciteren. Zelf was ik geen NJN'er, maar ik ben
wel bevriend met het clubje en als ik meega, maak ik de foto’s.
Vijf keer per jaar moet het eiland worden geteld op de dagen van
de internationale integrale watervogeltelling van Sovon.
 
Simonszand is met vloed per schip bereikbaar. Met hoogwater
is het een vluchtplaats voor vogels. Bij eb waaieren de vogels
weer uit over het wad om voedsel te zoeken. Om de vogels rust
te gunnen is het eiland de afgelopen jaren meestal verboden
toegang voor mensen van drie uur voor tot drie uur na hoogwa
ter. De westkant is vrijwel elk jaar gesloten van 15 mei tot 1
september.

 
Je kon tot voor kort ook lopend met laagwater naar Simonszand.
Sinds het wantij enkele jaren geleden is doorgebroken en er een
diepe geul tussen Simonszand en de vaste wal van Groningen is
ontstaan, kan je lopend tegenwoordig alleen nog in de buurt
komen, maar niet meer op het eiland zelf. Zo’n wandeltocht kan
alleen onder begeleiding van een ervaren waddengids. Daarvoor
kan je bijvoorbeeld terecht bij de zeehondencrèche in Pieterbu
ren.
 
De vogeltelploeg vertrok de eerste jaren per schip uit Noordpol
derzijl. Dat is de kleinste zeehaven van Nederland. Sinds dit
haventje is dicht geslibd, vertrekt de telploeg uit de vissershaven
van Lauwersoog. Het vertrekpunt van de boot ligt naast een oud
scheepsdok dat ik prachtig vind.
 
De schipper is al jaren Louis de Jonge. Het schip is de Boschwad
of de Noordster. Die schepen zijn ook te huur voor waddentoch
ten, bijvoorbeeld naar Simonszand.
In voor- en najaar zijn er veel doortrekkers op Simonszand, zoals
Kanoeten, Bonte Strandlopers, Drienteenstrandlopers, Wulpen,
Rosse Grutto's, Scholeksters en klein grut zoals Sneeuwgorzen.
Ook is er altijd wel een Slechtvalk. Er waren jaren dat er in de
herfst wel een kwart miljoen vogels met hoogwater op de
zandplaat rustten.

Simonszand
bron: Google maps

Simonszand
foto: Aielle Erens

 
Waarschijnlijk omdat het eiland kleiner is geworden, zijn de
aantallen tegenwoordig lager en komen de maxima tot zo’n
30.000 vogels. De laatste jaren zijn er wel steeds meer Gewone
zeehonden, soms wel tot zo’n 500, en ook nemen de kleine
aantallen Grijze zeehonden toe.
 
Voor een Sovon-telling vertrekt de ploeg in de avond uit de haven
van Lauwersoog. Om naar Simonszand te varen, moet het schip
over een soort zanddrempel op het wad waar twee stromingen
elkaar tegenkomen en het schip alleen met hoog water over kan.

Simonszand
foto: Aielle Erens
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Na zo’n drie uur varen, slapen we vervolgens op de boot, zo dicht
mogelijk bij het eiland. De volgende ochtend, een paar uur voor
hoogwater, worden we op Simonszand afgezet. De tellers lopen
over de plaat, turen door telescopen en wachten op de vloed voor
de echte telling. Ik vind het altijd weer ongelofelijk hoe de tellers
zulke grote groepen vogels kunnen tellen en ook hoe ze bijzon
derheden eruit kunnen halen, zoals soms een Grote Jager of een
Kleine Alk. Het is ook altijd heel bijzonder om daar te zien dat
de aarde echt rond is.
 
Na de telling worden we weer opgehaald door het schip en hoopt
de schipper op tijd te zijn om nog op de terugweg weer over de
zanddrempel te varen. Als dat niet lukt, lig je zo weer een halve
dag voor de drempel te wachten op de volgende gelegenheid bij
de volgende vloed.
Eenmaal terug in Utrecht voelt het altijd alsof we een wereldreis
hebben gemaakt.
 
Zie ook: https://twitter.com/erens_aielle

Simonszand
Foto: Aielle Erens

Simonszand
foto: Aielle Erens

Adverteren in de CONVO
 
Draagt u de KNNV afdeling Utrecht een goed hart toe en
bereikt zij de door u gewenste doelgroep? Besluit dan om te
adverteren in de Convo en op die manier 4x per jaar bij 200
huishoudens in Utrecht en omgeving binnen te komen.
Adverteren kan in full colour of in zwart-wit, 4x per jaar of
eenmalig, en in het door u gewenste formaat.
De kosten zijn per jaar full colour voor 4 edities:
· €50 per 1/4 pagina (halve kolom of 1/4 over de hele breedte)
· €75 voor een halve pagina (naar keuze 1 kolom of A5
formaat)
· €125 voor een hele pagina
 
Wilt u in één editie een full colour advertentie plaatsen dan
zijn de kosten:
· €15 per 1/4 pagina (halve kolom of 1/4 over de hele breedte)
· €25 voor een halve pagina (naar keuze 1 kolom of A5
formaat)
· €40 voor een hele pagina
· Besluit u na eenmalig adverteren om toch voor een jaarcon
tract te gaan, dan trekken we dit bedrag af van de jaarprijs en
betaalt u het restbedrag voor 3 edities
 
Wilt u een advertentie in zwart-wit dan kan dat tegen de helft
van de prijs die hierboven genoemd staat.
Deze prijzen zijn vastgesteld voor contracten die in 2017 en
2018 worden afgesloten.
U kunt, uitgaande van 16 pagina's, aangeven op welke pagi
na en welke plaats op de pagina U de advertentie wilt plaat
sen. Dat wordt vastgelegd in uw contract. Betaling vindt
vooraf plaats. De voorpagina en pagina 2 zijn niet beschik
baar voor advertenties. Op de achterkant, pagina 16, is
maximaal één kolom of A5 formaat beschikbaar, met een
toeslag van €10 per keer of €30 per jaar.
Als tegenprestatie krijgt de adverteerder 1 gratis exemplaar
van de Convo waar zijn/haar advertentie in verschijnt. Extra
exemplaren zijn vooraf te bestellen; voor een Convo van 16
pagina's betaalt u €2,50.
Contact over het plaatsen van advertenties:
per e-mail : penningmeester@utrecht.knnv.nl
of schriftelijk: Baarssloot 27, 3993 HC Houten
of telefonisch: Hans Dupont, 030 6375647

Digitale landelijke nieuwsbrief van de KNNV
Al ruim 5000 leden van de KNNV ontvangen elke maand de
landelijke KNNV nieuwsbrief. Hierin vindt u 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/digita
le-nieuwsbrief en daar kunt u ook de laatste nieuwsbrief
vinden.
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Natuurvriendelijke oevers
Door Maik Jansen, Renee Lommen
 
Presentatie tijdens de ALV op 12 maart 2018
 
Weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten
waarin verschillende (water)dieren hun plekje hebben gevon
den, zijn aangenaam om naar te kijken. Erlangs is het heerlijk
wandelen, fietsen en varen. En mooi wonen. Oevers met een
geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren
alle ruimte geven zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat,
noemen we natuurvriendelijke oevers.

Natuurvriendelijke oever
foto: Edwin Dijkhuis

 
FLORON is op dit moment samen met RAVON en een aantal
waterschappen en provincies bezig met een driejarig project
waarin zij het effect van natuurvriendelijk aangelegde oevers op
flora en fauna langs beken, sloten en kanalen evalueren. Ter
introductie van natuurvriendelijke oevers en het project is er
een korte video gemaakt met beelden van vorig jaar: https://you
tu.be/xykmrHzHdTI (In de beschrijvende tekst onder de video
staat nog meer informatie over het project).
 
Ook in de regio Utrecht zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd
die binnen dit project onderzocht worden. Maik Janssen van
Floron komt op 12 maart naar de KNNV om meer over dit project
te vertellen en de eerste resultaten te presenteren.
 
Want leden van KNNV en soortgelijke organisaties kunnen -
naast de gegevens die door Floron en Ravon verzameld worden-
een belangrijke bijdrage leveren aan de oevers in de buurt, bijv.
door het monitoren van het beheer van oevers met behulp van
een eenvoudig invulformulier. Ook is Floron/Ravon benieuwd
naar de belevingswaarde die we aan de oevers geven.
 
Voor deze presentatie zijn ook andere organisaties (IVN, lokale
werkgroepen) uitgenodigd. Ook biedt Floron de mogelijkheid
aan om een datum te plannen voor een korte veldexcursie met
extra uitleg over natuurvriendelijke oevers en bijvoorbeeld het
samen invullen een veldformulier.
 
Maandag 12 maart; 2e deel van ALV KNNV, start om 20.45 uur
 
Waar: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60

Plannen PWG voor 2018
door Richard Janzen
 
Dit jaar hebben we twee projecten:
1. het hooilandjesproject met vijf hooilandjes en
2. miniacademie met vijf avonden en één excursie naar de uiter
waarden.
 
In de activiteitenkalender staat wanneer en waar de activiteiten
zullen plaatsvinden.
 
Wanneer je interesse hebt in planten, ben je van harte welkom
om mee te doen met één of meer van onze activiteiten. Ook al
ben je geen deskundige op het gebied van planten. Opgeven kun
je bij Richard Janzen (rwjanzen@hotmail.nl / plantenwerk
groep@utrecht.knnv.nl).
 
Voor elke activiteit wordt in de nieuwsbrief van de plantenwerk
groep informatie gegeven over het hooilandje dat geïnventari
seerd wordt. De nieuwsbrieven zijn te lezen op de website van
de KNNV afdeling Utrecht.

Activiteitenkalender Plantenwerkgroep KNNV Afdeling Utrecht  2018

Leden van de PWG bij Oude kweek Amelisweerd
foto: Paul Damoiseaux
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Maandag 12 maart, Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 Utrecht, aanvang: 20:00; inloop met koffie vanaf 19:45; als je later bent aanbellen

Agenda ALV 2018
 
1. Opening
 
2. Vaststellen agenda
 
3. Notulen vaststellen van ALV 2017, zoals gepubliceerd in
Convo zomereditie 2017
 
4. Mededelingen
 
5. Jaarverslagen: algemeen, financieel (jaarrekening 2017 en
balans 2017), activiteiten, plantenwerkgroep (zie ook website)
en vogelwerkgroep (zie Convo herfsteditie 2017)
 
6. Kascontrolecommissie: Jouke en Nine; decharge bestuur
 
7. Benoemen kascommissie over 2018
 
8. Begroting 2018 en contributievoorstel 2019
 
9. Samenstelling bestuur en vervulling andere functies
Sinds het vertrek van Menko Vlaardingerbroek vorig jaar heeft
Cockie Streng de taken van de secretaris op zich genomen. Het
bestuur is blij om Frans Coolen als kandidaat aan de ledenver
gadering te kunnen presenteren. Hij gaat per 1 april starten.
Mariet Schalkoort is gestopt met de ledenadministratie. Cockie
Streng is tijdelijk ledenadministrateur. Frans Coolen wil dit per
1 april overnemen.
In oktober is Arien Lam gestopt met zijn werkzaamheden als
webmaster. Cockie Streng is webmaster geworden.
Toine Goossens is gestopt met zijn werkzaamheden als PR
functionaris. We zoeken opnieuw iemand die onze afdeling over
het voetlicht wil brengen.
Als er andere kandidaten zijn dan de voorgestelde dan worden
die verzocht zich bij de voorzitter te melden.
Wij danken degenen die afscheid nemen voor hun inzet.
 
10. De nieuwe Convo is naar onze eigen inschatting en gezien
de reacties een succes. Het bestuur stelt voor door te gaan met
Editoo.
 
11. Telescoop: evaluatie van het gebruik van afgelopen jaar
 
12. Rondvraag
 
20:45:  Presentatie door Maik Jansen over Natuurvriendelijke
oevers: een project van Floron en Ravon met financiële bijdragen
van 6 waterschappen.

Het jaarverslag van de afdeling Utrecht 2017
bestaat uit 4 delen: een algemeen deel, een financieel deel, een
activiteitenoverzicht en de jaarverslagen van de plantenwerk
groep en de vogelwerkgroep.
 
Algemeen deel: door Cockie Streng, waarnemend secretaris
 
Het ledenaantal van de afdeling  per 1 februari 2018 was in totaal
188 leden, van wie 21 huisgenootleden, 2 ereleden en 2 jeugdle
den(!). Op 1 januari 2017 waren er 186, 1 januari 2016 189, 1
januari 2015 199 leden. Het ledenaantal heeft zich de laatste 3
jaren gestabiliseerd.
 
Het bestuur bestond uit:
 
Cockie Streng                    voorzitter
Cockie Streng                    waarnemend secretaris
Hans Dupont                     penningmeester
Mariet Schalkoort             ledenadministratie
Renee Lommen                 natuurhistorisch secretaris
 
Een drietal  leden verzorgden de publiciteit:
 
Arien Lam                         website
Toine Goossens                 PR
Paul Damoiseaux              redactie Convo
 
 
Het jaar begon met de testeditie van de nieuwe Convo die goed
werd ontvangen. Dat heeft er toe geleid dat we op deze voet door
zijn gegaan. We hopen met deze Convo de afdeling beter over
het voetlicht te kunnen brengen. Dit jaarverslag staat in de 5e
Convo nieuwe stijl.
 
We hielden een ledenraadpleging die door een 20tal leden werd
ingevuld. De conclusie was dat we als zelfstandige afdeling door
moeten gaan en dat er draagvlak was voor een upgrade van de
Convo.
 
Vergaderingen: Er zijn 5 bestuursvergaderingen geweest en de
algemene ledenvergadering was op 20 maart. De vertegenwoor
digende vergadering is bezocht door Cockie Streng en Jouke van
der Kamp. De Beleidsraad in februari werd bezocht door Cockie
Streng; in november was de afdeling niet vertegenwoordigd.
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Onderwerpen die ter tafel kwamen tijdens bestuursvergaderingen zijn:
• Activiteiten (lezingen, excursies, afdelingsweekend, cursussen) met als bijzondere zaken deelname aan de 1000 soortendag in
Lunetten en de minicursus Tuinvogels
• Externe contacten (landelijk bureau KNNV, IVN, Utrecht Natuurlijk, UBV, Initiatiefgroep vergroening singels, allerlei binnenge
komen post)
• De ledenraadpleging en de resultaten ervan
• Convo
• De Plantenwerkgroep en de Vogelwerkgroep
• Financiën en contributie-inning
• Voorbereiden ALV, VV en Beleidsraad
• De website en hoe deze actueel te houden. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur aan Arien Lam gevraagd heeft zijn taak neer te
leggen. Cockie Streng is de huidige webmaster
• PR: wie brengt onze afdeling over het voetlicht?
• Het op sterkte brengen van het bestuur (met name het secretariaat).
 

Wat betreft de betrokkenheid van de leden: zowel de plantenwerkgroep als de vogelwerkgroep worden gevormd door enthousias
te en betrokken leden. In de loop van het jaar zijn diverse activiteiten door en voor leden van de KNNV georganiseerd. De bezoe
kersaantallen kunnen daarbij nog wel wat hoger. Steeds meer leden weten de weg naar de mailboxen van de webmaster en de
redactie van de Convo te vinden. Hun artikelen en foto's worden gebruikt bij het aantrekkelijk maken en actueel maken van
website en Convo. Deel gerust je tips, ervaringen en mooie foto's.
 
De boekenbestelservice heeft ook dit jaar weer inkomsten opgeleverd voor de vereniging, met dank aan de inspanningen van Hans
Dupont en Jouke van der Kamp.
 
De kraam heeft dit jaar nergens gestaan. Er is geen aanbod geweest van een gratis plaats.
 
Financieel deel: door Hans Dupont, penningmeester
 

Jaarrekening 2017

Het tekort over 2017 is lager dan begroot, ondanks lagere rentebaten (2) en contributieopbrengst (3).
 
Bestuurskosten(3) geven een aanzienlijke overschrijding te zien vanwege aftredende bestuursleden en een forse aanschaf van
postzegels, te beschouwen als een investering ten gunste van 2018. De overschrijding van de bankkosten is te wijten aan meer
transacties en een tariefstijging van effectief 46% voor het niet digitaal bankieren.
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Convo (5) is duurder door een afwijkende zwart wit/kleur verhouding van de pagina's en een grotere oplaag t.o.v. het basiscontract
met Editoo. De financiële "pijn" wordt wat verzacht door de positieve uitkomst van het afdelingsweekend (8) en de opbrengst van
de boekenbestelservice (12) en de giften (16). Het exploitatietekort van € 707,33 gaat ten laste van het eigen vermogen dat hierdoor
daalt tot € 13.718,31.

Balans 1 januari 2018

Begroting 2018
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Toelichting op enkele posten van de begroting 2018
• Contributie en afdracht (7) zijn gebaseerd op 190 contribue
rende leden
• Afdelingsweekend (8) met 16 deelnemers
• Lezingen enz. (11) inclusief 4 deelnemers aan het kraanvogel
weekend
• Bestuurskosten (3) met minder aftredende bestuursleden in
2018
• Convo (5) ondergaat 3% prijsstijging
• Het tekort (19) gaat ten laste van de afdelingsreserve
 
Contributievoorstel voor 2019
Het bestuur stelt voor ook in 2019 geen structurele verhoging
van de contributie door te voeren. Wel  doorberekend zullen
worden een eventuele verhoging met de inflatie over 2018 en de
eventuele landelijke afdrachtverhoging voor 2019. De contribu
ties voor 2019 zullen worden gepubliceerd in de wintereditie van
Convo.
 
Activiteitenoverzicht 2017: door Renee Lommen, natuurhisto
risch secretaris
 
19 januari: Jaarvergadering van de plantenwerkgroep vanuit het
nieuwe stadskantoor Utrecht met speciaal onderwerp: Floravan
nederland.nl  met Maurice Martens (20 deelnemers, inclusief 
leden plantenwerkgroep)
11 februari: Vogelakkers op de Veluwe ; afgelast vanwege sneeuw
20 maart: Algemene Ledenvergadering 2017 met tweede helft:
lezing door Wim Vuik over zijn plantenzoektochten in Utrecht
Lunetten (18)
25 maart: vogelexcursie naar de Eempolder (13 deelnemers)
9 april: Vogelexcursie naar Moerasgebied Harderbroek in Flevo
land (12)
15 mei: “Vogels en liefde”, presentatie door Jan Westgeest (14)
10 juni: Excursie Plantage Willem III + Elster Uiterwaarden (7)
16-18 juni: Afdelingsweekend in Zeeuws Vlaanderen (16)
29 juli: excursie naar het Pimpernelblauwtje in “de Moerputten” 
afgelast vanwege het regenachtige weer
25 augustus: Nacht van de vleermuis. Excursie langs de Utrecht
se singels (5)
18 september: Meedoen met inventarisatiebezoek van de plan
tenwerkgroep IVN Nieuwegein-IJsselstein aan de Bossenwaard.
(12 inclusief IVN-leden)
29 oktober: Paddenstoelen excursie in Ridderoordse bossen (10)
9 november: Presentatie 'Dood doet leven' door Bart Beekers van
ARK Natuurontwikkeling (10)
3 december: Roofvogelexcursie op Beukenburg (4)
 
 
Jaarverslag 2017 Plantenwerkgroep: door Richard Janzen, voor
zitter plantenwerkgroep
 
De plantenwerkgroep heeft in 2017 twee verschillende projecten
uitgevoerd en één excursie gemaakt naar de Bossenwaard in
Nieuwegein.
 

Amelisweerdproject
Harry, Jouke en Joke hebben het Amelisweerdproject gecoördi
neerd. Vier plekken in Amelisweerd: Trapeziumbos, De Beurs,
Oude Kweek en Helweide werden één of twee keer onderzocht.
 
Hooilandjesproject
Richard coördineerde het hooilandjesproject. In 2017 hebben
wij vijf hooilandjes: Zeehaenkade, Voordorp, De Tol, Dichters
wijk en Daalseweg geïnventariseerd met behulp van de Tansley
methode. De resultaten van 2017 zijn samen met die van 2013
en 2015 verwerkt in een verslag dat aan de gemeente is overhan
digd op de jaarvergadering. De gemeente gebruikt onze bevin
dingen voor het beheer van deze graslandjes.
 
Excursie Bossenwaard Nieuwegein
Rijkswaterstaat heeft in het rivierengebied de uiterwaarden
aangepast zodat de rivier bij hoogwater meer ruimte heeft ge
kregen. Hierdoor is veel nieuwe natuur ontstaan in de uiterwaar
den. Op 18 september hebben we in samenwerking met de
plantenwerkgroep van IVN Nieuwegein IJsselstein de Bossen
waard bezocht.
 
Naast deze activiteiten werden ca. 13 Nieuwsbrieven via de mail
naar de plantenwerkgroep verstuurd ter voorbereiding van de
verschillende activiteiten. Deze Nieuwsbrieven zijn in te zien op
de website https://www.knnv.nl/afdeling-utrecht/nieuwsbrie
ven.
 
Afgelopen januari was de jaarvergadering van de plantenwerk
groep waarin teruggekeken werd op 2017, vooruitgekeken werd
op 2018 en waar Joop ten Dam en Janine Mariën ons meenamen
in het fascinerende leven van list en bedrog van Nederlandse
orchideeën. Dit was de eerste avond van de miniacademie van
2018.
 
Jaarverslag Vogelwerkgroep:  is al eerder gepubliceerd: Convo
2017, Herfsteditie, blz 12 en 13 of te lezen op de website: https://
www.knnv.nl/utrecht/nieuws/convo-herfsteditie-2017.
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Activiteiten afgelopen
periode
 
Minicursus tuinvogels herkennen
 
In samenwerking met Vogelbescherming (“Jaarrond Tuintel
ling”) heeft KNNV-Utrecht dit jaar een minicursus 'tuinvogels
herkennen' georganiseerd. Doel was om in één avond en één
excursie te leren hoe je de meest voorkomende tuinvogels kunt
herkennen (hoe onderscheid je bijvoorbeeld een vink van een
groenling, of een heggenmus van een huismus) en hoe je meer
vogels in je tuin krijgt.
De werving verliep via de nieuwsbrieven van Vogelbescherming
Nederland en Jaarrond Tuintelling. Het leverde KNNV-Utrecht
meer dan 27 cursisten op. We hebben de excursie moeten
splitsen in een groep van 12 deelnemers, die naar Oostbroek
ging, en een groep van 14 deelnemers, die naar Amelisweerd
ging. De deelnemers waren meest beginners, maar ook een paar
mensen met meer voorkennis, en voor een groot deel mensen
die we als KNNV normaliter niet bereiken.
Het aangeleverde cursusmateriaal, dat door Frans van Bussel van
de KNNV Zeist gemaakt was (een handleiding, een powerpoint-
presentatie en een powerpoint-opdracht) werkte goed. Er werd
getoond hoe je vogels kon herkennen door te kijken naar
grootte, soort snavel, tekening en kleur. In een opdracht pro
beerden de cursisten vervolgens vogels te onderscheiden die
(enigszins) op elkaar lijken.

Deelnemers minicursus Tuinvogels herkennen
foto: Renee Lommen
 
Bij de excursie naar Amelisweerd was de opkomst goed, aldus
Anton Schortingshuis. “Iedereen die zich had aangemeld is ook
verschenen: er waren veertien mensen. Het aantal vogels viel
niet mee. Vaak hoor je ze alleen of zie je hoog in een top iets
bewegen zonder dat het een herkenbaar iets oplevert. Toch
hebben we een aantal soorten van afgelopen donderdag mooi in
beeld gehad. Verschil waterhoen/meerkoet, boomkruiper/boom
klever, koolmees/pimpelmees/glanskop, merel/koperwiek. We
hadden ook een vuurgoudhaan maar die ging iets te snel voor
sommige deelnemers. Er was een extra kijker, maar iedereen

Deelnemers minicursus Tuinvogels herkennen
foto: Renee Lommen

had zelf een kijker. Er was ook een vogelgids mee en we merkten
dat het plaatje in het boek de echte waarneming goed aanvult.”
Ook bij de excursie op Oostbroek was de opkomst goed. Wij
hebben de gebruikelijke bos- en tuinvogels gezien (waaronder
drie soorten mezen, grote bonte specht, boomklever, sijsje en
putter) en vijf soorten eenden. Een complicatie is de beweeglijk
heid. Je wijst een vogel aan, maar voordat iedereen hem in de
kijker heeft en je iets hebt kunnen vertellen over hoe je ziet
welke soort het is, is hij al verdwenen. Eenden zijn ideaal. Ze
drijven rustig op het water en iedereen krijgt dus de tijd om de
vogels goed te bekijken en vast te stellen wat de verschillen zijn
tussen smient, krakeend, kuifeend en wintertaling.
 
Na afloop hebben we nog een bericht naar de deelnemers ge
stuurd, met een aantal vragen, en informatie over activiteiten
van KNNV-Utrecht.
Na deze minicursus kon een ieder nog beter meedoen met de
Nationale Tuinvogeltelling in het weekend van 27 en 28 januari
2018.
 
Jaarvergadering PWG met Lezing over Nederlandse
orchideeën
 
De plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Utrecht heeft afge
lopen jaar weer vijf hooilandjes in de gemeente Utrecht geïnven
tariseerd en zes gebieden in het bos van Amelisweerd.

Richard Janzen, voorzitter Plantenwerkgroep KNNV Utrecht
foto: Renee Lommen
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Tijdens de jaarvergadering van 18 januari is hierop terug geke
ken en kwamen de plannen voor 2018 aan bod. Richard Janzen
is een drijvende kracht in de plantenwerkgroep en hij overhan
digde het door hem mooi verzorgde verslag 2017 aan Gitty
Korsuize (stadsecoloog) en Wim Vuik (Utrecht Natuurlijk).
 

De hoofdmoot van de avond was de boeiende lezing over Neder
landse orchideeën van Joop ten Dam en Janine Marien. Het was
een bijzonder informatief verhaal: Kent u de vernuftige strate
gieën die orchideeën hebben ontwikkeld om door insecten be
stoven te worden; de insecten zijn op zoek naar voedsel (nectar,
de plakkerige stof van stempel en het stuifmeel, en alcohol die
door fermentatie tot stand gekomen is) en worden daarmee de
orchidee ingelokt, en zij zorgen vervolgens voor de bestuiving.
Gekke details, mooie foto’s!
En wat gebeurt er in de bodem: orchideeën leven in symbiose
met schimmels (mycorrhiza), maar hoe werkt dat eigenlijk?
In Nederland zijn er 41 soorten orchideeën te zien; sommige zijn
zeldzamer dan andere. In de directe omgeving van Utrecht zijn
er 7 soorten te vinden. Waar er wat te zien is, deden Joop en
Janine ook uit de doeken (o.a. in Amelisweerd)
 
Tenslotte: denk je daar had ik ook wel bij willen zijn? Er is een
herkansing! Op 7 maart 20.00 uur wordt dezelfde lezing gehou
den in de Musketon in Lunetten. Je hoeft niet tevoren op te geven.
 
Vogelakkers op de Veluwe
 
We gingen met drie auto’s, maar eigenlijk hoefde dat niet want
deze plek is goed bereikbaar met het openbaar vervoer!
 
De Vogelakkers bij Oud Reemst biedt extra kans om vogels
(achterblijvers en wintergasten) goed te bekijken. Het is een
ideale plek om geelgorzen te spotten. Als je kijkt op het kaartje
van Vogelbescherming zie je dat geelgorzen vooral in Oost Ne
derland te vinden zijn; Oud Reemst is rood gekleurd: de hoogste
concentratie van broedparen. En inderdaad zagen we op de ak
kers enkele geelgorzen die naar de bomen vlogen. Zo heel geel
waren ze niet, maar toch wel goed herkenbaar. Ook een klapek
ster zagen we in het topje van een boom zitten, een prima uit

Gitte Korsuize, stadsecoloog Utrecht
foto: Renee Lommen

zichtpunt over de hei. Hij bleef lang zitten en was goed door de
telescoop te bekijken. Ook groot wild zagen we, terwijl dit niet
echt het doel van de excursie was. Een mannetjes wildzwijn
stond in alle rust zich aan de rand van de hei te schurken aan
een boom en hij keek regelmatig naar ons. Na 5 minuten liep
hij rustig weg het bos in. Later op het uitzichtpunt, zagen we
achter de koeien en paarden ook 2 groepjes met wilde zwijnen:
vrouwen en jonkies van vorig jaar: Bij elkaar wel 10 dieren. Een
raaf zagen we deze keer niet. Het is een mooie plek om nog eens
terug te gaan.

Activiteiten komende
periode
 
De wandeling Zwerven door Lunetten, 10 maart
 
In een vorige Convo stond het boekje ‘Zwerven door Lunetten’
aangekondigd.
 
Op 10 maart gaan we een van de vier wandelingen lopen. We
worden begeleid door Leena Maatanen, een van de samenstellers
van het boekje. Zij weet inmiddels heel veel van (het groen en
blauw) in Lunetten. Je zult niet erg verrast worden door bijzon
dere soorten, wel krijg je een goed beeld van hoe groen (en blauw)
Lunetten is. We volgende de ‘blauwe route’; langs het inunda
tiekanaal, Wulvenbroekwetering, salamanderpoel en verschil
lende sloten.
Wanneer: zaterdag 10 maart 10.00 uur (tot max. 12.00 uur)
Plaats: start bij NS station Lunetten (Fietsenstalling, nabij de
tunnel)
Opgeven is niet nodig. 

12 KNNV Afdeling Utrecht



 
Natuurvriendelijke oevers: tweede deel ALV, 12 maart
 
Zie elders in deze Convo.
Maandagavond 12 maart; 2e deel van ALV KNNV start om 20.45
Waar: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
 

Evaluatie natuurvriendelijke oevers - FLORON/RAVON - 2017
bron: https://www.youtube.com/watch?v=xykmrHzHdTI
 
Vogelexcursie Everdinger Waarden, 14 april
 
Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, meidoornhagen
en moerasbos; zo veelzijdig is het gebied Everdinger Waarden.
Een gebied vol botanische en ornithologische verassingen. Na
het afgraven van de uiterwaarden ten behoeve van dijkverzwa
ring is sinds 2006 de natuur aan zet. Deze wordt met respect
gevolgd en waar nodig beschermd zoals door het verwijderen
van wilgenopslag en maaien van hooiland. De Waarden zijn een
mooi stukje natuur. We gaan er lopen en we maken kans op
diverse eenden, steltlopers, weidevogels en rietvogels. Nine
Ebben zal deze excursie leiden.
Vertrek excursie: bij de Lekdijk, voor fort Everdingen 9.00 uur.
Te bereiken met openbaar vervoer (7:53 Utrecht CS, spoor 20
sprinter richting ‘s-Hertogenbosch, 8:11 station Culemborg, 8:27
Bus 146 richting Vianen, 8:34 Bushalte Diefdijk, Everdingen.
Vandaar ongeveer 15 minuten lopen naar Fort Everdingen). Of
met auto’s (we horen graag of je een auto ter beschikking hebt
en bereid bent om te rijden; vertrek uit Utrecht ca 8.15/8.30 uur).
We zijn tussen 13.00 en 14.00 uur weer terug.
Aanmelden uiterlijk woensdag 11 april bij activiteiten@utrecht.
knnv.nl

Routekaart Everdinger Waarden
bron: www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden

 
Vogels in Biesbosch, 19 mei
 
Zo’n duizend jaar geleden ontstonden de oeverwallen en de
zandruggen tussen de Maas en de Merwede met daarop kleine
agrarische gemeenschappen. Bij de noordwesterstorm novem
ber 1421 overstroomde dit gebied en bleef het daarna groten
deels onbewoond. Wel werd het gebruikt voor rietteelt, wilgen
hakhout en als hooiland. Het gebruik is er nu volledig op gericht
om de natuur zo veel mogelijk ruimte te geven. Sinds een paar
jaar broeden er twee paartjes visarenden en de zeearend is al
langer een vaste bewoner. Maar ook wespendief en ruigpootbui
zerd zijn er te spotten.
Op zaterdag 19 mei gaan we een poging wagen.
Vertrekpunt is 10.00 uur Biesboschmuseum in Werkendam. We
zijn rond 15.00 uur weer terug. Het snelste is met de auto: Op
dit moment is nog duidelijk of het vertrekpunt bereikbaar is met
openbaar vervoer.
Aanmelden uiterlijk dinsdag 15 mei bij activiteiten@utrecht.
knnv.nl  (geef s.v.p aan of je kunt beschikken over een auto/en
de ruimte voor eventuele meerijders).

Biesboschmuseum
bron: www.biesboschmuseumeiland.nl/
 
KNNV weekend 2018 NP Lauwersmeer,  22-24 juni
 
Er zijn inmiddels 16 aanmeldingen. Nieuwe geinteresseerden
komen op een wachtlijst. Wanneer er 4 personen zijn, kan nog
een extra deel van de accommodatie worden gehuurd!
 
Kraanvogels kijken, 27 oktober
 
Eind oktober ligt er een meerdaagse excursie 'kraanvogels kij
ken' in Diepholz in het verschiet.
Een aantal mensen heeft zich inmiddels opgegeven, maar helaas
voornamelijk mensen die geen auto bezitten. Vervoer met auto
is nodig, omdat de schuwe kraanvogels opschrikken van wande
laars en het gebied te groot is om lopend te bekijken. Zijn er nog
automobilisten die mee willen?
Dan: ik hoorde ook dat een aantal mensen één dag heen, één dag
terug te kort vinden. Verlenging is mogelijk. Maar laten we eerst
eens kijken of we er allemaal kunnen komen. Eventueel door
samen een auto te huren, maar makkelijker zou het zijn als er
automobilisten zijn die ook mee willen. Vertrek: zaterdag 27
oktober 2018 (of eerder), terug: zondag 28 oktober. Kosten: prijs
volgt later, maar reken op overnachten ca. €50,00 en daarbij
kosten eten en drinken ???? Meer informatie en opgeven: Lia
Oosterwaal, liaoosterwaal@gmail.com 030-2881904
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Utrecht Rubriek
van, door en voor KNNV-ers uit de regio
deze keer: Nel van Meijeren

Natuur in hartje stad Utrecht
 
Zelfs in het winkelhart van Utrecht! Dat wis
ten we al: de fossielen in de vloertegels zijn
uitgebreid in het nieuws geweest en beschre
ven. Maar hoog in Hoog Catharijne gebeurt
ook het één en ander.
Enige jaren geleden – toen V&D er nog was met
op de bovenste etage La Place - ging ik daar wel
eens koffie drinken. Een prachtig uitzicht over
de stad kreeg je er gratis bij geserveerd !
Kennelijk was ik daar een keer in de maand
juli: vele gierzwaluwen vlogen af en aan naar
plaatsen vlak onder de ramen van La Place. Ik
wist niet wat ik zag: prachtig kon ik bovenop
de vliegende vogels kijken en bij vlagen gier
den ze, al insecten jagend, vlak langs de ramen.
Zeker te weten dat ze jongen hadden. Gepro
beerd heb ik om de nesten te ontdekken. Maar
er zijn vele betonrichels en verspringende
dakdelen en andere panden die het zicht be
lemmerden.
Afgelopen jaren ben ik steeds gaan kijken of
de kolonie er nog was: ja dus. Helaas ben ik
niet zo'n winkelmens, dus toen ik een keer in
de stad moest zijn, zag ik tot mijn schrik dat

Hoog Catharijne aan de kant van Achter Clarenburg ook ver
bouwd gaat worden. De gierzwaluwen !!!!!!! die moeten blij
ven !!!!!!!
Renee en Lia raadden mij aan contact op te nemen met de
stadsecoloog. Dat heb ik via de mail gedaan. Ik had mij niet
gerealiseerd dat zij mogelijk niet van de kolonie op de hoogte
zou zijn. Maar dat bleek wel zo.
Zij mailde mij terug dat zij een collega had gevraagd op onder
zoek uit te gaan en contact op te nemen met de eigenaar van het
pand. Die heeft verzekerd dat er zowel in de verbouwings- als
definitieve situatie gierzwaluwplekken geregeld zijn/worden.
Over hoe en waar moeten we nog info ontvangen.
In ieder geval houd ik deze fantastische vogels in de gaten - ze
horen zo bij onze daken( rotsen).
En zal mijn bevindingen aan de stadsecoloog door geven (zij
zullen mee kijken).
Maar vele ogen zien meer......dus ben je in mei, juni, juli in de
stad en je wandelt buiten Hoog Catharijne: kijk omhoog en
luister.......en probeer te lokaliseren......het gaat ook om de
aanvliegroutes.......

Schrijf jij 'De Utrecht Rubriek' voor de volgende Convo? Inleve
ren uiterlijk 21/5/2018 bij de redactie@utrecht.knnv.nl

Ingekomen berichten
 
IVN Zomerweek 2018
 
Van 3 t/m 10 augustus 2018 organiseren wij de 35e IVN Zomer
week.
We verkennen het prachtige landschap van de stuwwal van
Nijmegen en de rivier de Maas. Ontdek zelf waarom deze streek
het Land van de Heerlijkheden wordt genoemd. Wij zorgen voor
een compleet verzorgde excursieweek, geschikt voor alle natuur-
en cultuurliefhebbers vanaf 7 jaar. Samen met lokale vrijwilli
gers en gidsen vullen we de week met een boeiend keuzepro
gramma in de natuur. Stevige wandelingen en/of fietstochten
vragen van alle deelnemers een goede conditie. Lidmaatschap
van het IVN is niet vereist, wel een flinke dosis enthousiasme.
Dus: alleen, samen of met (klein-)kind: schrijf je in voor een
heerlijke actieve natuurweek in een mooi stukje Nederland.
Verdere informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.nl/
zomerweek
of mailen naar: ivnzomerweek@gmail.com t.a.v. Herman Offe
reins.
Per post naar: IVN-Zomerweek, Bronsveenlaan 59, 9665 AB Oude
Pekela
 
Tweemaal NL Doet
 
IVN is dit jaar landelijk betrokken bij twee NL Doet acties: de
Grijs, Groen & Gelukkig moestuinactie op zorglocaties en de
Bijenwerkdag in het kader van Nederland Zoemt. Hierbij meer
informatie over de mogelijkheden om mee te doen met de Bij
enwerkdag die in de provincie Utrecht wordt georganiseerd door
Landschap Erfgoed Utrecht (LEU).
 
LEU zoekt nog wilde bijenexperts: Wie weet het e.e.a. over wilde
bijen en vindt het leuk om op een Bijenwerkdag-locatie e.e.a. te
vertellen? Neem voor meer informatie contact op met de pro
jectleider PAULINE JANSEN van LEU, tel 030 2219 737
Zie ook: www.nederlandzoemt.nl

Bron: www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter/activiteiten/nl-doet
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Valse vrienden
door Wessel Meijer

Kruipende boterbloem (Ranunculus repens)
foto: www.blumeninschwaben.de

Scherpe boterbloem (Ranunculus acris)
foto: Wessel Meijer, www.blumeninschwaben.de

Kruipende boterbloem en Scherpe boterbloem
 

 
Onderscheidende kenmerken Kruipende boterbloem:
- Onderste bladeren 3-tallig (eindblaadje gesteeld)
- Bloemsteel licht gegroefd
- Kruipt

 
 
Onderscheidende kenmerken Scherpe boterbloem:
- Onderste bladeren 5-7delig
- Bloemsteel rond, glad
- Staat rechtop
 
Andere gelijkende soorten:
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus):  heeft bladeren die lij
ken op kruipende boterbloem. Onderscheidt zich door knolvor
mige voet van de stengel en tegen de bloemsteel teruggeslagen
kelkblaadjes.
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De Convo is de periodiek van de afdeling Utrecht van de KNNV
en verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement op de Conco
kost € 11 per jaar en kan ieder moment ingaan. De opzegter
mijn is drie maanden. Leden van de afdeling Utrecht ontvan
gen de Convo gratis.
Sluitingsdatum kopij voor de volgende Convo: 21 mei 2018.
Kopij aanleveren via redactie@utrecht.knnv.nl
Contributie/lidmaatschap 2018: Gewoon lid: € 28,25; huis
genootlid: € 11; jeugdlid*: € 17,50; Convolid: €11, te voldoen
op rekening NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned. Natuur
historische Ver. Afd. Utrecht. Wie na 1 september lid wordt
betaalt € 7,00 tot het einde van het kalenderjaar. U-pashou
ders kunnen hun contributie geheel of gedeeltelijk voldoen
uit hun budget. Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 no
vember. 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.thijs
sen@casema.nl
*Het jeugdlidmaatschap geldt tot en met het kalenderjaar
waarin men 25 wordt.

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 aan leden van 20% of meer ten
opzichte van de website-prijs.
Informatie en bestellen per e-mail: penningmeester@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 leve
ringsinformatie. Betaling van de factuur bevestigt de bestel
ling. Eénmaal per maand worden de bestellingen verzameld
en uitgeleverd.

Foto van de maand
 
Op de geheel vernieuwde (en nog steeds groeiende) websi
te van de KNNV afdeling Utrecht (www.knnv.nl/utrecht) is
een interessante nieuwe rubriek geopend: de Foto van de
maand. De rubriek is te vinden onder de tab 'publicaties' en
dan 'foto/film'.
 
Voor het vullen van deze map kunnen leden iedere maand
foto's inleveren. De bedoeling is dat je de mooiste foto die je
afgelopen maand maakte met anderen deelt. Waarom?
Omdat veel mensen het leuk vinden om andermans mooie
foto's te zien, en omdat de foto's een plaatsje kunnen krijgen
in de Convo. Het onderwerp is een landschap of levend(e)
wezen(s). Lever je foto in bij webmaster@utrecht.knnv.
nl onder vermelding van het onderwerp en de plaats waar je
de foto maakte. Dat mag overal ter wereld zijn.
 
Bij het ter perse gaan van deze CONVO stond er één foto. Ga
snel kijken en stuur je foto's op!

 10 mrt  Zwerven door Lunetten

 12 mrt  ALV - Natuurvriendelijke oevers

 14 apr  Vogelexcursie Everdinger Waarden

 19 mei  Vogels in Biesbosch

 22-24 jun  KNNV weekend Lauwersmeer

 27, 28 okt  Kraanvogels Diepholz

Activiteiten in Vogelvlucht
 

 

Boomhei (Erica arborea)
foto: Paul Damoiseaux

Heb je er al aan gedacht om je contributie over 2018 te
betalen?

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


