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KNNV afdeling Utrecht in
coronatijd
 
Ja, en toen gingen ook wij in intelligente lock-down. We hebben niets
gehoord over corona-narigheid binnen onze afdeling, en hopen dat dat
ook niet heeft plaatsgevonden. Iedereen heeft hopelijk toch een manier
gevonden om van de natuur te genieten. Enkele bijdragen in de Convo
beschrijven zo'n activiteit. De plantenwerkgroep kon niet met grotere
groepen gaan inventariseren, maar er is in 2-tallen op afstand toch het
nodige gebeurd. De algemene excursies werden afgelast, maar kunnen
nu gelukkig weer mits 1,5 m afstand. Dat betekent helaas dat er nog
niet samen in een auto gezeten kan worden of dat we samen aan tafel
kunnen gaan: het excursieweekend gaat dus niet door en ook het op
stapel staande kraanvogelweekend gaan we niet organiseren. En, het
bestuur heeft gezoomd, in plaats van live vergaderd.
We hadden afgesproken om weer een Nieuwsbrief de deur uit te doen
zodra er uitzicht was op het doorgaan van activiteiten. De Nieuwsbrief
'nieuwe stijl' heb je inmiddels per mail ontvangen, als je mailadres bij
de secretaris bekend is. Via links wordt je geleid naar activiteiten en
nieuwtjes die op de website staan beschreven, en die niet perse van de
komende maand zijn. We zijn van plan om je maandelijks te attenderen
op wat er gaat komen. De frequentie zal afnemen als er minder te
melden is. Ik wil in ieder geval je aandacht vragen voor het filmpje over
Wim Vuijk die door de binnenstad struint op zoek naar allerlei plantjes.
Het is bijzonder, en typerend voor hoe hij naar zijn en onze leefomge
ving kijkt.
De aan de afdeling toegekende Ger van Zanen voucher is besteed aan
de renovatie van een deel van de watertuintjes van Lombok. Lies König
was hier de niet aflatende drijvende kracht, geassisteerd door Ben Nijs.
Ik wil ook nog verwijzen naar een bericht over de ALV 2020, en een
bericht over de digitale Convo.
Je ziet, er is niet stilgezeten.
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Wandelen in het Corona-
tijdperk
door Leo Thijssen
 
Een indruk van recente wandelweek in Zuid-Limburg, aangevuld met
enkele wandel-ideeën en wandeltips in tijden van corona.
 
In de week van 8 tot 15 mei, lente, wilden we de natuur in
Zuid-Limburg opnieuw ervaren. Opnieuw, omdat we in januari
2020, winter, door hetzelfde gebied wandelden.
(Wandel)vriendin en ik verbleven in Landall-huisje in Vijlen,
vlakbij Vaals/Aken, hoog gelegen, kleinschalig; verre te verkie
zen boven Landall Vaals: giga-grootschalig. Was de natuur en
het landschap in de winter nog leeg en kaal (ook mooi, je zag
overal de maretakken in de bomen), nu was alles groen, bomen
in blad, een zee van bloemen. Zelfs bij ons huisje was de geelgors
te horen en te zien, ‘s nachts de steenuil, de eerste weidebeek
juffers en natuurlijk de oranjetipjes. Een landschap om van te
smullen.

 
Naast het steeds aanwezige (Geul)dal, waan je je soms in de
Oostenrijkse Alpenweiden, gras en grasbloemen om op te vreten
(als koe dan), soms gelijkenis met Toscane (zie foto, cipressen
zijn populieren).

Lourdes in Zuid Limburg
foto: Leo Thijssen

Toscane of Zuid Limburg?
foto: Leo Thijssen

De Geul aan het werk
foto: Leo Thijssen

 
Ook aan cultuur ontbreekt het niet: kapellekes, veldkruizen,
heuse Lourdes-grot mét Maria en Bernadette Soubiroux, de
wonderen zijn de wereld nog niet uit. ‘Karel de Grote stad’-Aken
ligt op een steenworp. We doorkruisen in zo'n week een groot
deel van Zuid-Limburg, ± 15 km per dag, flink klimmen, passeren
soms de grens met België en Duitsland.

 
Dat het 2020 was merkten we aan de aanwezigheid van de
Gendarmerie en de Polizei bij de grenzen. We hoefden als
wandelaars nog net geen certificaat te overleggen, hadden geen
zin in een quarantaine (letterlijk 40 dagen). Een ander 2020-mo
mentje: we werden soms gewekt door een soort straaljager, het
jet-kanon van de gemeente Vijlen, die probeert alle eikenproces
sie-rupsen uit iedere eik te blazen. De hele kroon in één grote
stoom-rook-walm, ook eentje onder het slaapkamerraam, toch
maar dichtgedaan (nog maar eens uitzoeken wat dit doet met
de rest van flora en fauna, disproportioneel, Monsanto?).
 
Een greep uit de lijst van waargenomen spectaculaire vogels:
wielewaal, ijsvogel, spotvogel, geelgors, veldleeuwerik, fluiter,
nachtegaal, steenuil, zwartkop, tuinfluiter. Ook volop bloeiende
planten, vaak aangeduid op infoborden: blauw glidkruid, krui
pend zenegroen, akkerhoornbloem, klaverzuring, daslook, dal
kruid, boswederik (geel), knolsteenbreek (wit), heggenrank.
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Klungelkes
Deze Limburgse bijzonderheid mag niet ontbreken. Klungelkes
(klinken), Limburgs voor vroedmeesterpad. In Epen, bij de Bel
gische grens, bij een eeuwenoude put/bron, bij het kerkhof,
tussen de grafzerken, bevindt zich een kernbroedgebied van de
zeldzame vroedmeesterpad. Een van de weinige diersoorten
waarvan het mannetje de eitjes bij zich draagt. Op broeierige
avonden en nachten kan hij een onophoudelijk "digitaal"
bliepje laten horen (sterk gelijkend overigens op het continue
nachtelijke bliepje van de dwergooruil, gehoord in de mediter
rane landen, sorry ik blijf een generalist). Het toeval wil dat er
in Utrecht ook plekken zijn waar de vroedmeesterpad voorkomt:
o.a. in mijn straat, Vogelenbuurt, schijnt de soort ontsnapt/uit
gezet te zijn vanuit de botanische tuinen Uithof.
 
Praktische wandeltips
Voor Zuid-Limburg gebruikten we "Lopen door het Limburgs
Heuvelland", Rob Wolfs (EAN 9789078641568).
 
Andere natuurgids: "Natuurparels in Midden-Limburg", Olaf op
den Kamp (EAN 9789491561412).
 
"De Geul, van bron tot monding", Olaf op den Kamp (EAN
9789493048058).
 
"Uit en Thuis boek", Stichting het Limburgs Landschap, met veel
info en routes, bijzonderheden over flora en fauna.
 
Voor wandelen aan de stadsrand van Utrecht, handig boekje,
met wandelingen van ±10 km: "Wandelen buiten de binnenstad
van Utrecht", Kees Volkers (EAN 9789078641117).

Roeken van de Meern †
door: Frans Coolen
 
Je ziet het goed. Er staat een kruisje achter bovenstaande titel.
De roekenkolonie aan de Europaweg in De Meern is verlaten. De
roeken zijn dit jaar weggebleven, een nogal heftige ontwikke
ling, dus. Ik had me erop verheugd het aantal nesten en vogels
dit voorjaar weer te tellen. De nesten van vorig jaar waren er
grotendeels nog (31), maar de vogels zijn verdwenen. Er broedt
geen enkele vogel meer.

Roeken in nestbomen roepen voortdurend
foto: Gerard Geradts 
Begin februari was er nog volop hoop. In het nabije Maximapark
zag ik regelmatig roeken. Ik was zelfs getuige van een bijzonder
voorval. Twee volwassen roeken, althans roeken met een grijze
snavel,  liepen dicht bij elkaar. Eén van de roeken nam met
trillende vleugels een bedelende houding aan, terwijl de ander
in de bodem pikkend rondliep. Het bedelen had succes: de vogel
kreeg van de andere vogel iets in de bek gestopt. Vreemd, hè?
Zoiets verwacht je niet zo vlak voor het broedseizoen. Betrof het
hier een 'oudere jongere'-vogel die lang afhankelijk wil blijven
van zijn ouders? Of was hier sprake van een onderdeel van de
balts? De tweede mogelijkheid lijkt me het meest voor de hand
te liggen.
 
Dit jaar was ik bijzonder geïnteresseerd in de kolonie, want vorig
jaar maakte ik een geweldige invasie van kauwen mee, die tijdens
de broedperiode de koloniebomen massaal als slaapplaats gingen
gebruiken. De roeken leken zich hier niet veel van aan te trekken,
maar ik vroeg me toch af of de roeken hier last van zouden
hebben. Nu de roeken zijn weggebleven, begint het daar wel op
te lijken. Maar bewezen is dat hiermee natuurlijk niet.
 
Terwijl ik in het vroege voorjaar regelmatig ging kijken, wanneer
ze zouden arriveren en beginnen met nestelen en broeden, zag
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De roekenkolonie aan de A12 bij afslag De Meern
foto: Frans Coolen

ik stomtoevallig vanuit de bus ter hoogte van de Eneco-centrale
een groep nesten in kale bomen. Dan heb je bijna altijd te maken
met een roekenkolonie. En dat klopte. Bij een bezoek ter plaatse,
tussen de Elektronweg en de spoorlijn, bevonden zich hoog in
hevig zwiepende bomen een 18-tal roekennesten. De roeken
waren luidruchtig bezig de nesten in orde aan het maken. Deze
kolonie was een leuke ontdekking. Doordat de roeken hier druk
aan het bouwen waren en in de Meern nog niet waren gesigna
leerd, vroeg ik me af of de roeken uit De Meern hiernaartoe
zouden zijn verhuisd. De ligging van de kolonie lijkt gunstig,
omdat die zich bevindt tussen een industrieterrein en de
spoorlijn. Er is dus weinig kans op verstoring. Wat betreft foe
rageermogelijkheid echter, is de locatie aanzienlijk minder
gunstig. Er is maar weinig groen in de hele omgeving te vinden.
 
Dat ik deze kolonie voor de eerste keer zie, wil nog niet zeggen
dat die kolonie op die plek nieuw is. Het was nodig om te ach
terhalen waar zich in Utrecht nog meer kolonies bevinden. Ik
heb ingelogd op de website van SOVON en kwam erachter dat
alle bekende roekenkolonies in de stad Utrecht worden gemoni
tord. Op een kaartje kun je op de website zien waar de kolonies
liggen. Alle kolonies bevinden zich aan de westkant van het
Amsterdam-Rijnkanaal. De kolonie in De Meern staat er natuur
lijk ook op. Als volgende stap heb ik al deze plekken bezocht.
Het zijn er 9 in totaal, aanzienlijk meer dan ik dacht. En wat
blijkt? De kolonie langs de Elektronweg bestaat al langer, dus
de kans dat er sprake is van een verhuizing is niet erg groot.
Verder bevindt zich een kleine kolonie van 6 nesten in de be
bouwde kom van Vleuten, ter hoogte van de T-splitsing van de
Pastoor Ohllaan en de Hindersteinlaan. Op alle overige plekken
heb ik geen enkele roekenactiviteit waargenomen, zelfs geen
nesten. Die kolonies zijn dus waarschijnlijk al meer dan een jaar
geleden verlaten.
 
Toch is het laatste woord hiermee nog niet gezegd. Tijdens mijn
fietstocht langs de bekende locaties van roekenkolonies kwam
ik een kolonie tegen die nog niet stond geregistreerd op de site
van SOVON, en wel op een heel merkwaardige plaats: een bosje
tussen afslag 15 van de A12 (naar De Meern) en het grote weg
restaurant (hoek A12/Meerndijk). In vrij lage bomen, wat onge
bruikelijk is, bevinden zich 36 nesten. Door al het voorbijrazen

de verkeer en de bedrijvigheid van het wegrestaurant is dit een
heel onrustige locatie. De bomen zijn laag, dus ook de nesten
liggen niet hoog, maximaal zo'n 15 meter. De vogels reageerden
zenuwachtig op mijn aanwezigheid. Je vraagt je af wat ze heeft
bezield om zich hier te vestigen. Een mogelijk antwoord is de
gunstige ligging van hun foerageergebied. De weilanden van het
gebied Rijnenburg strekken zich weids voor de vogels uit. Bij
navraag bleek de kolonie in 2019 ook al te bestaan, namelijk uit
15 nesten. Maar mogelijk zijn toch Roeken uit De Meern hier
naartoe getrokken. Midden in het Rijnenburg bevond zich ook
een roekenkolonie, die ik daar niet meer heb aangetroffen. Het
is dus ook mogelijk dat ook deze kolonie zich naar de snelweg
heeft verplaatst.
 
Blijft nog de vraag waarom de roeken uit De Meern zijn vertrok
ken. Door de toegenomen huizenbouw is de locatie als foera
geergebied jaar op jaar ongunstiger geworden. Of de opdringe
rige aanwezigheid van de kauwen een rol heeft gespeeld, heb ik
proberen te achterhalen door ook dit jaar 's avonds de kolonie
locatie te bezoeken en te kijken naar het gedrag van de kauwen.
Dit jaar was het aantal kauwen veel kleiner dan vorig jaar. Wel
vlogen 's avonds groepen kauwen rond de koloniebomen. Soms
ging een zwerm kauwen van pakweg 50 vogels in een bomen
groep op zo'n 50 meter afstand van de roekenbomen zitten. Maar
vóór het helemaal donker was, was er in de verre omtrek geen
kauw meer te bekennen. Dit geeft dus geen aanknoping voor
een mogelijke verklaring van het vertrek van de roeken.
 
Opvallend is dat de roek nog geregeld in het Maximapark ver
toeft, zelfs in het zuidelijk deel. De afstand hemelsbreed tot de
kolonie in Vleuten is dan 1,2 km; die tot de kolonielocatie in De
Meern eveneens 1,2 km. Dat valt nog binnen het bekende foera
geerbereik van 1,5 km tijdens het voortplantingsseizoen. Maar
de afstand tot de locaties aan de A12/Meerndijk (2,6 km) en de
Elekronweg (3,2 km) zullen niet gauw overbrugd worden. De
roeken die nu nog voorkomen horen dus hoogstwaarschijnlijk
tot de kolonie in Vleuten.
 
In 2019 constateerde ik een afname van het aantal nesten in de
kolonie van De Meern. Door het verlaten van deze kolonie lijkt
het aantal roeken in de gemeente Utrecht verder te zijn afgeno
men, in ieder geval het aantal gebruikte nesten. De roek is
misschien wel de meest bedreigde vogelsoort van de gemeente
Utrecht. In plaats van één kolonie ga ik er in de toekomst
voortaan drie volgen.

Kauw en Roek
https://www.faunabeheereenheid.nl/DIERSOORTEN/Diersoorten-Nederland
https://www.fbezh.nl/roek/
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Boekenbestelservice KNNV
 
Raadpleeg de website van de KNNV-uitgeverij (knnvuitge
verij.nl) of de advertenties van de KNNV-uitgeverij in Natura
om te bepalen wat je wilt bestellen. Informeer naar de prijs
bij de afdeling Utrecht (het gaat om aanzienlijke kortingen).
Stuur een email met de volledige bestelinformatie naar pen
ningmeester@utrecht.knnv.nl
U ontvangt een factuur en zodra deze betaald is, worden de
boeken besteld. De boeken kunnen worden afgehaald bij de
penningmeester (woonachtig in Tuindorp, Utrecht).

U-pas zaken
 
U-pashouders kunnen hun contributie bekostigen uit hun
budget. U-pashouders die lid willen worden kunnen zich
wenden tot de penningmeester: penningmeester@utrecht.
knnv.nl 
 

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 met 088-2030630.

Gierzwaluwen in Utrecht
door Grietje Vlasma
 
Samen met Janine Mariën tellen wij de nesten van gierzwaluwen
in de wijk Lunetten en Hoograven. Dit doen we voor het gier
zwaluw-030 project van de gemeente Utrecht. Met Utrechtse
vrijwilligers wordt ieder jaar in het broedseizoen gezocht naar
nestplaatsen van gierzwaluwen. Als er bekend is waar de nesten
zich bevinden, kunnen deze ook goed beschermd worden.
Nestplaatsen van gierzwaluwen zijn het jaarrond beschermd.
 
De eerste gierzwaluwen arriveren eind april, de eerste vogels die
arriveren zijn broedvogels. De trek duurt tot half mei, als laatste
komen de onvolwassen vogels aan. Hun sikkelvormige vleugels
en gierende geluid maken de gierzwaluw heel herkenbaar.

Nestgelegenheid in gebouw
bron: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=
RnMpO2eq114&feature=emb_logo

Gierzwaluw
bron: https://www.utrechtnatuurlijk.nl/gierzwaluw/
 
Voor de voortplanting is de gierzwaluwen bijna uitsluitend ge
bonden aan menselijke bebouwing, met een open invliegroute.
De gierzwaluw is een algemene broedvogel in oude dorpen en
steden. Het is bijzonder lastig een betrouwbare schatting te
maken van de broedpopulatie, maar het lijkt erop dat er een
lichte daling is in het aantal broedvogels.
 
De gierzwaluwen brengen meer tijd in de lucht door dan welke
vogel ook. Gierzwaluwen vliegen vrijwel altijd. Onvolwassen
vogels brengen 3 jaar vliegend door: net als zeevogels komen ze
alleen op land om te broeden. Een gierzwaluw foerageert, drinkt,
slaapt en paart zelfs in de lucht. Op de grond kan de gierzwaluw
zich moeizaam verplaatsen. Het hun scherpe nagels kunnen zich
prima vasthouden aan loodrechte muren.

 
Gierzwaluwen broeden in losse kolonies. In Lunetten zijn er twee
losse kolonies van gierzwaluwen. De grootste kolonie nestelt in
het gebied Simplonbaan–Pyreneeën-Oeral, de tweede kolonie
nestelt in de omgeving van de Filippijnen en Samoa. In Hoogra
ven is er een kolonie: deze nestelt in het gebied Zeeltstraat–Bra
semstraat. Zowel in Lunetten als Hoograven nestelen de gier
zwaluwen voornamelijk onder de dakranden van huizen.
Doordat huizen tegenwoordig beter geïsoleerd worden verdwij
nen veel nestlocatie voor gierzwaluwen. Special voor gierzwalu
wen ontworpen nestkasten, dakpannen en gevelstenen kunnen
hierin wellicht uitkomst brengen.
 
Vanaf half mei, begin juni beginnen we met het tellen van de
nesten van de gierzwaluwen. In deze periode zijn de gierzwalu
wen nog aan het broeden. Het legsel bestaat uit 2 tot 3 eieren.
De broedtijd is ongeveer 20 dagen. Beide vogels broeden en
wisselen elkaar regelmatig af. Om een nestlocatie van een gier
zwaluw positief te kunnen bevestigen moeten we een gierzwa
luw de nestlocatie zien invliegen of uitvliegen. De tijd tussen het
in- en uitvliegen van een gierzwaluw bedraagt ongeveer 15 mi
nuten. Dit is ook de tijd dat we posten op een mogelijke nestlo
catie, dit maakt het tellen van nestlocaties van gierzwaluwen
arbeidsintensief werk is. Een mogelijke nestlocatie is te herken
nen aan de poepstreep die vaak (niet altijd) onder het nest te
vinden is.
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In juni worden de jongen geboren Beide ouders voeren de jongen,
het voedsel bestaat uit vliegende insecten: kevers, nachtvlinders,
dagvlinders, vliegen, mieren en vliegende spinnen. Gierzwalu
wen foerageren hoog in de lucht en kunnen per dag wel 10.000
vliegende insecten vangen. Onvolwassen vogels voeren gier
vluchten rondom de nestlocaties uit, waarbij soms de nestlocatie
wordt aangetikt. De onvolwassen vogels checken of de nestloca
tie bezet is, krijgen ze antwoord vanuit nest dan weten ze dat
dit bezet is. Dit gedrag kan ook gebruikt worden om mogelijke
nestlocaties op te sporen.
 
Bij slecht weer wanneer er weinig vliegende insecten zijn,
trekken gierzwaluwen weg naar gebieden met beter weer. Jonge
gierzwaluwen kunnen enkele dagen zonder voedsel waarbij
hartslag en ademhaling worden verlaagd (vergelijkbaar met
winterslaap).
 
De activiteit van gierzwaluwen is ‘s avonds op zijn hoogst,
vooral op zonnige windstille dagen als er veel vliegende insecten
zijn. Dit is ook wanneer we gaan tellen. De activiteit is op zijn
hoogst zo rond 21:00 uur in de avond. Dan komen ook de vogels
terug naar de kolonie die niet broeden en elders die dag hebben
gefoerageerd op een plek waar op dat moment veel insecten
aanwezig zijn.
 

Gierzwaluwen op nest
bron:  https://www.youtube.com/watch?v=RnMpO2eq114&feature=
emb_logo

In Lunetten hebben we op beide locaties ±15 nestlocaties van
gierzwaluwen positief kunnen bevestigen, in Hoograven ±10
nestlocaties. We tellen vanaf 2015 gierzwaluwen en de trend die
we zien is dat de hoeveelheid broedende gierzwaluwen gelijk
blijft, maar dat niet alle nestlocaties ieder jaar bezet zijn. We
posten in een seizoen regelmatig bij een mogelijke nestlocatie
en als een nestlocatie bezet zou zijn zouden we een gierzwaluw
moeten zien in- of uitvliegen. Zeker als er jongen zijn en beide
ouders helpen met het voeren van de jongen.
 
Sommige vogels zullen in de lente niet terugkeren naar hun nest,
gierzwaluwen worden gemiddeld 6 tot 7 jaar oud. Als een van
de broedvogels in de lente niet komt opdagen, zullen niet
broedende vogels de nestlocatie overnemen.
 
Mogelijk dat sommige nesten te veel geïnfecteerd zijn met de
gierzwaluwluisvlieg en daarom niet meer gebruikt worden. De

gierzwaluwluisvlieg is een soort luisvlieg die alleen parasiteert
op de gierzwaluw. Hij leeft in de nesten en zuigt bloed van
gierzwaluwen. Vooral de jongen zijn geliefd en kunnen zelfs
bezwijken als de vlieg te massaal voorkomt.
 
De jongen vliegen na een nesttijd van ±42 dagen eind juli-begin
augustus uit. Begin augustus wordt het ineens stil, de gierzwa
luwen vliegen naar Afrika, meestal via Frankrijk, Spanje, Marok
ko, over de Sahara tot aan Zuid-Afrika.

Parkinclusief ontwikkelen
Samen kunnen we een groot Nationaal Park zijn
door Martine Sluijs, Pip & Partners
 
Hoe het begon
 
In een vorig tijdperk, dat wil zeggen voor de Corona-crisis, kreeg
ik van directeur Janine Caalders van Stichting Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug het verzoek om hen te helpen met de vol
gende vraag: Hoe organiseren we structurele inkomsten voor
het hele gebied van het Nationaal Park, om de natuurkwaliteit
van het gebied te behouden en waar mogelijk extra natuur te
ontwikkelen? Nu is er sprake van een jaarlijks substantieel te
kort, alleen al voor noodzakelijk beheer en onderhoud. Dat is
opvallend, omdat mensen in toenemende mate genieten en ge
bruikmaken van het park en we beter dan ooit beseffen dat
natuur onder druk staat door allerlei omgevingsfactoren.

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een van de 21
nationale parken in Nederland.
Het is in eigendom van 42 verschillende eigenaren, waaron
der vele landgoedeigenaren, Staatsbosbeheer, Utrechts
Landschap en Natuurmonumenten. Jaarlijks komen er miljoe
nen bezoekers op de Utrechtse Heuvelrug af. Tegen 2030
wordt verwacht dat het aantal verdubbeld zal zijn. De popu
lariteit van het park is goed nieuws, maar heeft ook gevolgen
voor de kwaliteit van natuur en betekent een toename van
beheer- en onderhoudskosten.

 
Ik vroeg me af wie nu eigenlijk probleemeigenaar is van dit
vraagstuk en ging op onderzoek uit. De Stichting Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug en het hieraan verbonden netwerk streven
ernaar om natuurgebieden binnen het NP te verbinden en zo
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veel mogelijk vrij toegankelijk te houden voor iedereen. Deson
danks is het relevant te kijken wie de fans en bezoekers van het
park zijn, want daar ligt het draagvlak. Veel gebruikers komen
uit omliggende dorpen en steden die direct met het park verbon
den zijn. Het is dan ook logisch dat deze gemeenten al lange tijd
samenwerken om het park op peil te houden. Maar een nog veel
groter aantal bezoekers komt uit nabij gelegen grotere steden.
En dat is niet zo verwonderlijk, want als je op de kaart kijkt zie
je dat de Utrechtse Heuvelrug als enorme groene ruggengraat
midden in de Provincie Utrecht ligt en eigenlijk ook de ‘achter
tuin’ van Utrecht en Amersfoort is.
Door de groei van de steden, behoefte aan rust, de toevlucht van
e-bikes en wielrenners, gezonder gedrag (bewegen), schaarste
aan rustige groene ruimtes en natuur in de stad zien we steeds
meer stedelingen gebruikmaken van het park. Kortom, het zou
heel welkom zijn als de gemeenten Utrecht en Amersfoort ook
meehelpen om het NP-gebied op peil te houden als onderdeel
van hun achtertuin.
 
‘Hoe kunnen we groene landschappen en ecosystemen in
een stedelijke omgeving versterken?’
 
Maar wellicht kunnen we nog een stapje verder gaan. Experts
uit mijn netwerk, waaronder de Community of Practice van
Vereniging Deltametropool en de onafhankelijk ruimtelijk ad
viseur van Provincie Utrecht, wezen me op inspirerende inter
nationale voorbeelden van steden waar de stedelijke omgeving
met landschap en natuur verweven is: in Frankfurt komen stad
en groen samen in de Groengordel, Milaan heeft Parco Grutno
torto en Londen lanceerde London National Park City. Een inte
ressante benadering want in het Utrechtse lijken landschap,
natuur en steden nog gescheiden werelden.
 
‘London is officially the world's first National Park City’
 
Vooral de Londense aanpak is zeer aansprekend. Londen heeft
de hele metropool tot Nationaal Park verklaard. Er is een bewe
ging opgestart waarbij zoveel mogelijk mensen meedoen om
groen binnen het gebied te versterken en te laten groeien. Na

Rechtsboven: Groene gebieden in Provincie Utrecht die zijn geregi
streerd als gebieden met specifieke natuurwaarden
Hierboven: Kaart van Metropool London National Park City

tuur-, cultuur- en stadsliefhebbers lijken elkaar hier gevonden
te hebben in plaats van elkaars tegenbeweging te zijn. Zo zijn er
heuse City Park Rangers, allerlei campagnes, educatieve pro
gramma’s en vooral ook groene ontwikkelprojecten zodat
groene gebieden meegroeien met stedelijke ontwikkelingen.
http://www.nationalparkcity.london/
 
Toen ik de kaart van de regio Utrecht vergeleek met de kaart
van Londen kon ik met trots constateren dat de onze er qua
groenverbindingen kansrijker uitziet.
 
‘Parkinclusief ontwikkelen als groter broertje van natuur
inclusief ontwikkelen’
 
De vraag en opdracht van de directeur van het Nationaal Park
kreeg door deze inzichten een werktitel met drie doelstellingen.
We zien al initiatiefnemers die in het stedelijk gebied natuurin
clusief ontwikkelen. Dat wil zeggen dat zij ecologie en groen
integreren in het ontwerp van een gebouw of bouwblok. Het
beoogde gebouw ‘Wonderwoods’ vlak bij Utrecht CS wordt als
zodanig ontwikkeld en er wordt zelfs over nagedacht om te
zijner tijd ‘gebouwboswachters’ aan te stellen, om de biodiver
siteit van het gebouw te waarborgen.
Kortom, we zijn al bekend met natuurinclusief ontwikkelen. Het
wordt tijd voor een volgende stap, namelijk dat dit soort ontwik
kelingen bijdraagt aan een steeds groter wordend park. Voor het
gemak noemde ik het project daarom ‘Parkinclusief Ontwikke
len’.

 
Zusterparken: ‘samen kunnen we een groot park zijn’
 
De afgelopen maanden zijn we stevig aan de slag gegaan en
proberen we ontwikkelingen op te sporen die kansrijk zijn voor
groene en financiële verbindingen, en nieuwe concepten te
ontwikkelen voor parkfinanciering. Maar misschien voor nu nog
belangrijker is dat er een groeiende beweging ontstaat. In de stad
wonen en werken veel mensen die zich hard maken voor natuur

Doelen Parkinclusief Ontwikkelen in de Provincie Utrecht
1. Verbindingen leggen tussen het kleine en grote groen
zodat groen groeit
2. Verbindingen leggen tussen mensen zodat het draagvlak
voor groen groeit
3. Verbindingen leggen tussen geldstromen
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en groen dichtbij huis of hun onderneming. Er zit een enorme
drive en doe-kracht bij deze mensen, die gepaard gaat met veel
creativiteit. Door deze kracht uit de stad te koppelen aan de
netwerken van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontstaat
er een gezamenlijke beweging die kan leiden tot één groot Na
tionaal Park. Juist doordat we samen praktische, kleine haalba
re activiteiten ontwikkelen die aanstekelijk werken, sluiten
meerdere initiatiefgroepen uit het stedelijk gebied zich aan als
NP-zusterpark.
 
De initiatiefgroepen uit steden die de samenwerking met het NP
opzoeken, noemen we NP-zusterparken. Een van de eerste Zus
terparken is de groene bottom-up beweging in Rotsoord in
Utrecht, die bestaat uit stadmakers (Marit Overbeek en Ron
Buiting als drijvende krachten), creatieve ondernemers van
onder andere De Helling, Tafelboom, Gist, LE:EN en Nieuw
Rotsoord met hun groene netwerken zoals Tiny Forest (IVN)
Steenbreek en Guerilla Gardeners.
 
Ook de community van Hof van Cartesius, een van de meest
innovatieve initiatiefgroepen voor circulair ontwikkelen in
Utrecht, is aangesloten (onder regie van Taco Jansonius).
 
Een ander mooi initiatief om klein groen te verbinden met een
groter park is het project Heuvelrugtuinen van de Natuur en
Milieu Federatie Utrecht. NMU helpt particulieren om van hun
eigen tuin een verlengstuk te maken van het Nationaal Park
(https://www.nmu.nl/project/heuvelrugtuinen/).
 
Ik hoop van harte dat deze beweging leidt tot meer verbindingen
en dat natuurliefhebbers, stadmakers, ondernemers, eigenaren
en overheden het gezamenlijke belang inzien en zich verenigen.
Net zolang tot we samen een groot park zijn.

Stukje park zaaien tijdens Nationale Zaaidag 29 april 2020
Links Hof van Cartesius; Rechts Rotsoord, Tafelboom

Links: Start-up ‘Rotsoord Zusterpark september 2019 en voorbereiding
van De Helling OPEN november 2019
Rechts; Parkeerboomplaats in Rotsoord voor bomen die elders geen
ruimte hebben, november 2019

Berichten van het bestuur
 
ALV 2020
Zoals jullie weten is de op 1 april geplande ALV niet doorge
gaan. Een online ALV houden is niet mogelijk als de procedu
re niet in de statuten staat. Maar dat is veranderd met het
aannemen van een spoedwet. De Spoedwet ALV’s is inge
diend omdat heel veel verenigingen in Nederland door het
coronavirus niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Daardoor
kunnen geen besluiten genomen worden over jaarrekenin
gen binnen de wettelijk geldende termijn van een half jaar na
het boekjaar. De spoedwet geldt met terugwerkende kracht
vanaf 16 maart en vervalt op 1 september 2020. Zij kan bij
koninklijk besluit steeds met 2 maanden worden verlengd.
Het bestuur van rechtspersonen kan straks ook bepalen om
een algemene vergadering te houden die uitsluitend via li
vestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur
de termijn voor het houden van een algemene vergadering
en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstel
len. Maar dat is niet ons plan. We hebben een nieuwe datum
voor een ALV geprikt: 15 oktober 2020 in Griftstede. Je hoort
hier in september meer over. De ruimte is groot genoeg om
afstand te kunnen houden, mits er niet al te veel leden
komen. We denken eraan om mensen te vragen zich op te
geven als ze van plan zijn om te komen. Mocht ook deze ALV
niet door kunnen gaan, dan gaan we mogelijk overstappen
op een digitale manier van vergaderen.
 
Convo voortaan alleen digitaal ontvangen?
Het bestuur wil leden de mogelijkheid geven om de Convo
alleen digitaal te lezen en geen papieren versie per post meer
te ontvangen. De Convo is digitaal nu al op 2 verschillende
manieren te lezen, en is ook al sinds voorjaar 2017 via de
website van de afdeling te bereiken. Om een indruk te krijgen
van hoe dat er uit ziet: ga naar knnv.nl/utrecht. Klik op de tab
Publicaties en door op Convo, een jaargang en een editie.
Zoals je ziet kan je de Convo online bekijken als pdf of als een
bladerversie. Ook is het mogelijk een pdf te downloaden. Als
je voor alleen digitaal gaat krijg je een mail met daarin deze
links zodra de Convo is opgestuurd naar de drukker en dat is
een dag of 5 voor de Convo bezorgd wordt. Wil je alleen digi
taal verder gaan, stuur dan een mail naar secretaris@utrecht.
knnv.nl  om dit kenbaar te maken.
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Activiteiten afgelopen
periode
door Renee Lommen
 
Door het coronavirus en de daarvoor getroffen maatregelen zijn
alle geplande activiteiten vanaf maart gecancelled. Het betreft:
1 april: Algemene Ledenvergadering met daarin de presentatie
Activiteiten van natuurmonumenten in de provincie Utrecht. Er
wordt medio oktober een nieuwe datum gepland.
18 april: Vogels kijken met de KNNV; excursie naar het Landje
van Geijsel en Waverhoek. Volgend jaar een nieuwe poging.
17 mei: rondleiding door Maximapark.
12, 13, 14 juni: excursie weekend naar de Drentsche Aa. Het
programma van het weekend, waarvoor 15 mensen zich aan
meldden, was in detail voorbereid met diverse leuke en bijzon
dere excursies. In 2021 wordt het weer deze bestemming!

Utrecht
Rubriek
 
Jammer genoeg ontbreekt in
deze CONVO de Utrecht Ru
briek. Wil je de aandacht vesti
gen op een plek of onderwerp in
de stad (natuur, cultuur, wat
dan ook) waar jouw hart sneller
van gaat kloppen, schrijf dan
een stukje (maximaal een A4) en
stuur dat met een of meerdere
foto's naar redactie@utrecht.
knnv.nl

 

Activiteiten komende
periode
door Renee Lommen
 
Voor de periode na 1 juni komt er een versoepeling van de co
ronamaatregelen. Met groepjes de natuur in, met 1,5 meter af
stand, kan weer. Met elkaar meerijden mag waarschijnlijk nog
steeds niet. Ook met het plannen van activiteiten binnen blijven
we nog voorzichtig deze periode.

 
Oeverzwaluwen, 11 juli
Locatie 1. Bij de uilenexcursie in het najaar o.l.v. Wim Smeets
bezochten we ook de Vebo-oeverzwaluwwand. Deze wand wordt
door een groep vrijwilligers onderhouden. Zie hier een korte
opsomming: Op maandag 16 maart hebben Joop en Wim de
vakken 31 t/m 40 ontdaan van de kunststof doppen zodat de
zwaluwen kunnen gaan broeden vlak voor de wand. Tevens is
de onderbalk van alle onkruid ontdaan. Er stonden alweer heel
wat jonge plantjes heermoes die verwijderd werden. Tot onze
grote verbazing vlogen er op dinsdag 17 maart de eerste 2 oever
zwaluwen voor de wand heen en weer en inspecteerden de
kwaliteit van het zand door er tegenaan te gaan hangen. Op
maandag 6 april vlogen er ongeveer 25 oeverzwaluwen rond de
wand en op één plaats was er een paartje begonnen een nestgang
te maken. Op maandag 13 april waren dat ongeveer 35 oever
zwaluwen en was er op 9 plaatsen een begin gemaakt van een
nestgang. Op maandagochtend 20 april was Joop bij de wand en
zag dat er plotseling heel veel oeverzwaluwen waren aangeko
men, meer dan 100 telde hij. Hij nam contact op met Wim en
diezelfde middag is de hele wand door hun beiden van doppen
ontdaan. Er was ook al heel veel heermoes dat weggehaald moest
worden. Op vrijdag 24 april vernieuwde Wim de informatie aan
de kijkwand en telde het aantal beginnende nesten: 141! Op
maandag 27april hebben Joop, Hayo en Wim de enorme hoeveel
heid zand onder op de balk weggenomen. Het aantal beginnen
de nesten was indrukwekkend. Op 24 mei schreef Wim Smeets;
Bij het wekelijks onderhoud (weghalen uitgegooid zand en
heermoes) aan de Vebowand in Bunschoten deze keer 325
nestgangen geteld, 23 meer dan de vorige keer.
Over twee weken is dat anders. Dan zijn er jongen en moet er
gevoerd worden. Dat levert weer meer activiteit op van af- en
aanvliegende oudervogels.
Locatie 2. Bij de Hoogekampsche plas, komend vanaf Utrecht is
bij het begin van het pad een nieuw vogelkijkscherm gemaakt.
Vandaaruit heb je redelijk goed zicht op de nestopeningen in de
oeverzwaluwwand, waar op dit moment al 40 nesten zijn geteld.
Gezien de lichtval is het aan te raden om ca 4 uur in de middag
te gaan kijken. Het gebied heeft ook andere bijzondere bezoekers
gehad zoals een visarend of een juveniele zee-arend (wel ’s
ochtends vroeg) en 3 reuzesterns op een eilandje.
Oeverzwaluwen broeden 2x en wij gaan op 11 juli kijken.
Er zijn 2 varianten en 2 locaties. Nel die veel van vogels weet zal
meer vertellen.
Afhankelijk van aanmeldingen en mobiliteitsmogelijkheden
bekijken we of Bunschoten door kan gaan; of dat we moeten
uitwijken naar Hoogekampsche plas.
Bunschoten: geplande start aldaar 11.00 uur; kom op fiets of met
eigen auto en geef je op, Nadere informatie over exacte locatie
volgt dan.
Hoogekampsche plas; om 16.00 uur bij vogelscherm. 
 
Inventariseren met de plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep gaat weer inventariseren in de buiten
lucht. Heb je interesse, kijk dan op de KNNV-site (https://www.
knnv.nl/utrecht) bij de tab Werkgroepen. Je vindt daar de
nieuwsbrieven van de plantenwerkgroep.
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Bosbijvlieg
foto: Menko Vlaardingerbroek

Ereprijs
foto: Menko Vlaardingerbroek

Narcisvlieg
foto: Menko Vlaardingerbroek

Natuuractiviteiten tijdens
een epidemie
door Menko Vlaardingerbroek
 
Wegens de corona-epidemie zijn excursies en andere groepsac
tiviteiten van de KNNV en andere natuurorganisaties afgelast.
Daarom zijn veel natuurorganisaties individuele activiteiten
gaan organiseren: de Nederlandse vereniging voor libellenstudie
organiseert een tuintelling en op waarneming.nl kun je bijhou
den welke dieren en planten je in je tuin of vanaf je balkon ziet,
een zogenaamde tuin- en balkon-bioblitz. Wie geen tuin heeft,
kan natuurlijk dieren gaan waarnemen in het dichtstbijzijnde
park of natuurgebied, en wie helemaal binnen wil of moet blij
ven, kan voor de Hoge Veluwe dieren identificeren die te zien
op foto's en films die met cameravallen gemaakt zijn.
 

Bloedcicade en vuurjuffer
foto: Menko Vlaardingerbroek

Toen ik hoorde van de tuintelling en van de tuinbioblitz, besloot
ik direct mee te doen. Het aantal libellen dat ik dit jaar in de
tuin gezien heb, is klein (tot nu toe alleen vuurjuffer en azuur
waterjuffer), maar de bioblitz leek meer mogelijkheden te bie
den. Ik dacht binnen vier weken zo'n honderd dieren en wilde
planten in mijn tuin te kunnen waarnemen, maar dat viel in
eerste instantie tegen. Het duurde zeven weken voordat ik de
honderd bereikt had.

 
Je kijkt natuurlijk alleen naar wilde planten. Tuinplanten tellen
niet mee. De vergeet-me-nietjes en varens in mijn tuin zullen
wel door een vorige bewoner van ons huis geplant zijn, maar
brandnetels, gewone ereprijs en muizenoor zijn echt wild. Veel
wilde planten hebben kleine bloemen, maar als je goed kijkt, zie
je dat het helderblauw van de gewone ereprijs, het lichtroze van
de pinksterbloem en het donkerroze van de dagkoekoeksbloem
net zo mooi is als veel tuinplanten, en dat ze veel meer insecten
aantrekken.
 
De grootste groep tuinbewoners zijn de insecten: vlinders, zoals
het oranjetipje (dat op look-zonder-look en pinksterbloem af
komt); kevers, zoals het schaakbordlieveheersbeestje (dat zo
klein is dat je goed moet kijken om het te zien); wantsen, zoals
de vuurwants; cicaden, zoals de opvallend zwart-rood-getekende
bloedcicade; en allerlei soorten vliegen, zoals de grote fopwesp
(die inderdaad op een wesp lijkt), de grote narcisvlieg (die op een
hommel lijkt) en de bosbijvlieg (die een beetje, maar niet eens
zo heel veel op een bij lijkt).
 
Opvallende, grote of zeldzame diersoorten zul je over het alge
meen niet aantreffen in je tuin of in een nabijgelegen stadspark
of natuurgebied. Een overvliegende slechtvalk was dit jaar de
meest opvallend bezoeker van mijn tuin. Toch heb ik één keer
in de zestien jaar dat ik hier woon een echte zeldzaamheid in de
tuin gehad: een zwervende schaatsenrijder (2009). Dus, als je
goed blijft opletten, komt er een keer iets ongewoons langs, en
in de tussentijd kun je genieten van de minder zeldzame, maar
vaak wel bijzondere of mooie dieren en planten in je tuin.
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 Hele kwartaal     Foto van het kwartaal (www.knnv.nl/
afdeling-utrecht/foto-van-de-maand)

 11 juli  Oeverzwaluwen

 vanaf nu  Inventarisen met de PWG (zie website KNNV-
Utrecht)

Activiteiten in Vogelvlucht
 

 

De Convo is de periodiek van de afdeling Utrecht van de KNNV
en verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement op de Convo
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: 7 september
2020. Kopij aanleveren via redactie@utrecht.knnv.nl
Contributie/lidmaatschap 2020: Gewoon lid: € 29,75; huis
genootlid: € 12,00; jeugdlid*: € 17,75; Convolid: €11, te vol
doen op rekening NL96INGB0000512683 t.n.v. 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.

947     1416     2288     3812    4059     4248

5877     6060     7658     7974     10074

10309     27987     28707

Contributie al betaald?
door Maarten Drost
 
Gelukkig hebben 176 leden hun contributie 2020 al betaald
(tot 22-5-2020 verwerkt). Helaas hebben 14 leden hun contribu
tie nog niet betaald. Dit betreft de volgende lidnummers:

Deze nummers staan hierboven op de adresstikker van de
CONVO.
 
vet en cursief: (rij 1 en 2) geen e-mailadres bekend bij de KNNV.
Indien u wel een e-mailadres heeft, graag een mail naar penning
meester@utrecht.knnv.nl met “nieuw mailadres”; dan wordt dit
ingevoerd en kan ik u jaarlijks per email herinneren aan contri
butiebedrag en betaling.
 
Andere nummers: (rij 3) wel een werkend e-mailadres bekend
bij de KNNV en 3 aanmaningen verstuurd. Als u geen aanma
ningen ontvangen heeft, controleert U dan alstublieft de
spamfolder. Als ze daar wel in zitten, dan graag het e-mailadres
van de penningmeester als “betrouwbaar” aangeven. Zo niet,
stuur dan een mail naar penningmeester@utrecht.knnv.nl met
“nieuw mailadres”.
 
Heb je niet vóór 1 april betaald, dan moet elk te betalen bedrag
met 1 euro verhoogd worden.
 
Graag per ommegaande overmaken op:
NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned. Natuurhistorische vere
niging, afd. Utrecht; graag met vermelding van naam, zeker als
de tenaamstelling van de rekening vanwaar de betaling afge
boekt wordt, afwijkt van uw eigen naam.

Gaffellibel
foto: Toon Vernooij

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


