
CONVO
KNNV afdeling Utrecht

CONVO
KNNV afdeling Utrecht Zomer 2018



In memoriam Kees Marsman
 
Via zijn dochter bereikte mij het bericht dat Kees Marsman eind april
is overleden.
Kees is erelid van onze afdeling. Hij was oud-bestuurslid en heeft samen
met zijn vrouw Elly vele bomencursussen gegeven. Ik heb zelf meege
maakt hoe informatief en inspirerend zij waren als het om bomen ging.
Hij was medewerker van de botanische tuinen van de universiteit van
Utrecht en dendroloog. De bomen in de binnenstad van Utrecht waren
hem lief en de gemeente Utrecht heeft menig keer een brief van hem
ontvangen waarin hij zijn zorg uitsprak over ontwikkelingen rond de
stadsbomen en (ongevraagd) adviezen gaf.
 
Hij maakte deel uit van de redactie van de Bomengids over de bomen
langs de singels en grachten, die bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan
van de KNNV in 1986 in samenwerking met de gemeente Utrecht is
uitgegeven. Uit die periode dateren de genummerde bordjes die nog op
sommige stadsbomen te zien zijn.
Samen met Gerard de Ruiter ben ik verantwoordelijk geweest voor het
maken van de opvolger hiervan, Bomengids Hart van Utrecht, die bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze afdeling uitkwam. Op
de achterflap van deze uitgave is door ons als eerbetoon een foto van
hem opgenomen die hij maakte van een witte paardenkastanje aan de
Oudegracht. Kees was een bijzondere en gedreven man. Naast zijn fa
milie zullen ook wij en de bomen hem missen.
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Even voorstellen
door Frans Coolen
 
Sinds de algemene ledenvergadering in maart ben ik de nieuwe
secretaris van de KNNV afdeling Utrecht. Graag wil ik me even
voorstellen.

 
Mijn naam is Frans Coolen, ben 68 jaar en woon in Vleuten, beter
gezegd: in de nieuwbouwwijk Vleuterweide. Getrouwd, vader
van twee dochters en opa van vier kleinkinderen. Ik heb een
achtergrond in de technische natuurkunde, maar ben ook
werkzaam geweest op het gebied van personeelszaken. Drie jaar
geleden zijn we vanwege familieomstandigheden verhuisd van
Limburg naar Utrecht.
 
In Limburg heb ik 36 jaar gewoond. Het is een prachtige provin
cie met op veel plaatsen bijzondere uitnodigende natuur. Mijn
belangstelling in de veldbiologie is daar dan ook begonnen en
stamt uit het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. 
Destijds ben ik ook (algemeen) lid geworden van de KNNV.
Planten boeien mij in het bijzonder, maar ik heb me ook bezig
gehouden met mossen, insecten en zoogdieren. Eigenlijk vind
ik alles in de natuur interessant, dus ik ben van veel dingen een
beetje op de hoogte.
 
Ook op bestuurlijk vlak ben ik in Limburg actief geweest en zelfs
nu nog ben ik dat. Diverse bestuursfuncties heb ik gehad binnen
het Koninklijke Natuurhistorische Genootschap in Limburg, de
kleine broer/zus van de KNNV.
 
Eenmaal verhuisd van Limburg naar Utrecht was ik benieuwd
naar wat ik hier allemaal aan natuur om me heen zou aantreffen.
Eerlijk gezegd, was mijn verwachting niet zo hooggespannen,
maar wanneer je weinig verwacht, valt er veel te ontdekken. Dat
bleek ook zo. Omdat ik aan de westrand van de stad Utrecht
woon, kijk ik vaak uit over het weidse veenpolderlandschap.
Altijd groen en, zeker in het voorjaar, heel bloemrijk. Maar
vooral geniet ik van het Maximapark, waarvan we op loopafstand
wonen. Vrij recent aangelegd, maar met nog veel bestaande
elementen en mede daardoor heel gevarieerd.

 
Het leek me leuk om in deze regio ook op bestuurlijk vlak in de
natuur iets op te pakken. Toen ik in de Convo las dat er een
vacature was voor de secretarisfunctie heb ik me kandidaat ge
steld. In deze rol ontmoet ik nieuwe mensen, heb ik een ingang
om de natuur in de regio beter te leren kennen en draag ik een
beetje bij aan het belang van de natuur voor onze samenleving.

Op pad met de PWG
door Paul Damoiseaux
 
Half tien, zondagmorgen, Prinsebrug over de Kromme Rijn. Er
staat al een groepje KNNV-ers gezellig met elkaar te kletsen, het
wachten is nog even op enkele ‘vaste waarden’. Uiteindelijk zijn
er 12 mensen die mee willen doen met het inventariseren van
een zogenaamd ‘hooilandje’ tussen de Tamboersdijk en de
Waterloobrug. Richard Janzen raakt een beetje ontregeld, op zo
veel mensen heeft hij niet gerekend, als dat straks maar goed
gaat met de hoeveelheid koffie, thee en koeken!

Kromme Rijn park-Park Rond Prinsebrug
bron: google earth

 
In 2007 zijn langs de Kromme Rijn natuurvriendelijke oevers
aangelegd in het kader van het ‘groene web’. Het ecologisch
adviesbureau Viridis heeft drie keer het gebied geïnventariseerd.
Die gegevens heeft Richard Janzen gebruikt om inventarisatie
formulieren te maken. Op het formulier staan de resultaten van
de gebieden van de voorgaande jaren al vermeld. Achter elke
naam kan de abundantie worden aangegeven. In groepjes van
drie worden de vier deelgebieden geïnventariseerd. Dat valt nog
niet altijd mee, de ontwikkeling van de vegetatie loopt dit
voorjaar wat achter waardoor soorten moeilijk of niet te vinden
zijn, laat staan dat de soorten gedetermineerd kunnen op hun
bloeiwijze. Een beetje hulp is er wel door de lijsten van gevonden
soorten van eerdere jaren.

3Zomer 2018



Determineren op louter vegetatieve kenmerken!
foto: Paul Damoiseaux
 
Richard instrueert elk groepje te letten op de ‘rode’ soorten op
de lijst, hiervan een foto te maken (i.v.m. het verifiëren door
waarneming.nl) en aantal exemplaren en de plaats van voorko
men te noteren op het kaartje. Een paar soorten (Japanse dui
zendknoop, Reuzenberenklauw) zijn blauw geprint. Dit zijn
ongewenste soorten. Ook hiervan wordt de groeiplaats op het
kaartje aangegeven.
 
En weg zijn de groepjes, aan de slag. Op de dotterbloemen en
pinksterbloemen na, moet bijna alles vegetatief herkend wor
den. Dat is nauwelijks een probleem, de kennis van de mensen
is groot, bij twijfelgevallen brengt de flora of overleg met een
ander groepje uitkomst. Bijzonder uitkijken is het voor honden
poep, die zit niet zo in het zoekbeeld van de plantenwerkgroep!
 
Wil je ook eens meedoen met het inventarisatiewerk van de
PWG, kijk dan op de website van de KNNV Utrecht bij Activitei
ten (www.knnv.nl/utrecht).

En toen was er koffie, thee en koeken
foto: Paul Damoiseaux

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.

Evaluatie natuur-
vriendelijke oevers 
door Maik Janssen
 
Natuurvriendelijke oevers, u heeft er vast wel eens van gehoord.
Dit zijn oevers waarbij er een geleidelijk overgang is van land
naar water, waardoor het leefgebied voor flora en fauna wordt
vergroot. Door heel het land zijn waterschappen de afgelopen
jaren druk bezig geweest met het aanleggen deze oevers. Onder
tussen telt ons land vele duizenden kilometers natuurvriende
lijke oevers en er worden nog vele kilometers aangelegd in de
komende jaren. Omdat er nog weinig is gekeken naar de lange
termijn effecten van natuurvriendelijke oevers op de flora en
fauna zijn FLORON en RAVON in samenwerking met verschil
lende waterschappen en provincies vorig jaar gestart met een
evaluatie project. Het project richt zich op het in kaart brengen
van de effecten van natuurvriendelijke oevers op de flora en
fauna, maar ook het identificeren van verbeterpunten voor be
heer en inrichting.

Voorbeeld en schematische weergave van een natuurvriendelijke
oever en reguliere, steile oever foto’s en afbeelding: Michiel Verhof
stad, FLORON
 
Om een beeld te krijgen van de effecten van natuurvriendelijke
oevers op de flora en fauna zijn er verspreid over het land bijna
100 oevers bezocht, verdeeld over ongeveer 50 locaties. Op elke
locatie is er een natuurvriendelijke oever bezocht en een ‘refe
rentie’ oever. Deze referentie oever is niet specifiek natuurvrien
delijk ingericht (al zitten er ook hele mooie oevers tussen). Op
elke locatie zijn beide oevers met elkaar vergeleken op basis van
de aanwezige planten en vissoorten. Naast het tellen van het
aantal soorten is er voor de vegetatie ook gekeken naar de be
dekking van de aanwezige soorten. Dit geeft een beter beeld van
de vegetatie structuur en levert extra informatie op in het kader
van de ecologie, inrichting en beheer. Voor de vissen zijn ook de
aantallen en de lengte genoteerd. Hiernaast wordt er dit jaar

4 KNNV Afdeling Utrecht



door de waterschappen gestart met het bemonsteren van de
oevers en watergangen op macrofauna (ongewervelde zoals
bootsmannetjes en muggenlarven). We verwachten hier goede
resultaten van!
 
De eerste resultaten laten zien dat natuurvriendelijke oever,
zoals verwacht, een sterk positief effect hebben op de soorten
rijkdom aan moerasplanten. Gemiddeld werden er vorig jaar 10
soorten meer gevonden bij natuurvriendelijke oevers dan bij de
bijbehorende referentie oevers. Voor de waterplanten hebben
we helaas geen positief effect gevonden, maar ook geen negatief
effect. Hier spelen allerlei factoren een rol, onder andere scha
duwval en diepte van de watergang. Op het moment hebben we
hier nog niet voldoende gegevens van, we gaan hier dit jaar mee
verder. Ook vissen hebben baat bij de aanleg van natuurvrien
delijke oevers, echter zijn de effecten niet zo sterk als bij de
planten.

Oranje springzaad (Impatiens capensis) langs de Kromme Rijn
foto: Gabriëlle Jager, FLORON

 
Ook in de omgeving van Utrecht worden verschillende oevers
onderzocht. Zo liggen er langs de Kromme Rijn een 2-tal natuur
vriendelijke en referentie oevers en ook de Galecopperwetering
en Natuursloot in Zeist doen mee binnen dit onderzoek. Naast
de vele algemene soorten als Riet, Liesgras, Smalle waterpest en
Gele plomp zijn er ook wat meer opvallende, minder algemene
soorten aangetroffen. Langs de Kromme Rijn is er veel Oranje
springzaad gevonden, een mooie plant, maar ook een exoot die
zich zeer snel kan verspreiden. Ook Slanke waterkers is goed
vertegenwoordigd langs de Kromme Rijn. Ook verschillende
Zegge soorten, Valeriaan, Moeras-vergeet-mij-nietje en Grote
egelskop zijn hier aangetroffen. Bij de natuursloot bij Zeist is
tijdens ons veldwerk een Ringslang aangetroffen! Verder troffen
we hier onder andere Kikkerbeet, Gekroesd fonteinkruid,
Klein/Tenger fonteinkruid, Moerasdroogbloem en Borstelbies
aan. Bij de Galecopperwering zijn er soorten gevonden als
Stomphoekig sterrenkroos, Gewone engelwortel, Zwart tand
zaad en Moerasandoorn.

 
Op het moment van schrijven gaat de tweede inventarisatie
ronde bijna van start. Hier kunt u ook een bijdrage aan leveren.
FLORON heeft een formulier ontwikkeld waarmee vrijwilligers
met of zonder soortenkennis een oever binnen hun gebied
kunnen inventariseren. De focus voor deze inventarisatie licht
vooral op de inrichting van de oever, het beheer en de beleving
van de oever. Om mensen hierbij te betrekken organiseert
FLORON bij verschillende afdelingen van de KNNV en IVN ex
cursie naar oevers die binnen dit project vallen om daar samen
met de deelnemers een referentie oever met een natuurvriende
lijke oever te vergelijken.
 
Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit project of wilt u meer
weten over dit project? Stuur een mail naar janssen@floron.nl!
 
Zie ook:
www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24007
www.floron.nl/onderzoek-en-advies/waterplanten
En bekijk ons filmpje op: youtu.be/xykmrHzHdTI

Natuursloot Zeist
bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Links: oude beschoeiing nabij het Rijnpad in Odijk
Rechts: Kromme Rijn, bloeiende planten en beschoeiing onder water
bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
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De Roeken van De Meern
door Frans Coolen
 
Een paar jaar geleden zag ik een aantal Roeken lopen op het
grasveld vlak voor het appartement in Vleuterweide waar ik
woon. Roeken lijken sprekend op Zwarte kraaien, maar aan de
grijze snavel was duidelijk te zien dat het Roeken waren. Het
zijn kolonievogels, dat wil zeggen ze broeden als groep dicht bij
elkaar in een aantal bomen. Wanneer je in het bladloze seizoen
over een snelweg rijdt en een groep bomen vol met nesten ziet,
kun je er welhaast zeker van zijn dat je naar roekennesten kijkt.
De Roek geldt met ca. 50.000 broedparen (in 2014) als een alge
mene broedvogel, die vooral voorkomt in het oosten van het
land. Utrecht ligt ongeveer op de grens van het verspreidingsge
bied in Nederland.
 
Hoewel het een algemene vogel is, zie ik Roeken veel minder
vaak dan Zwarte kraaien (ca. 85.000 broedparen in 2000), terwijl
ik toch vaak in het oosten van het land verblijf en er ook wel op
let. Het ligt misschien aan het verschil in gedrag van de vogels.
Zwarte kraaien zijn heel mobiel en vliegen individueel overal
rond, terwijl Roeken vaker in groepen opereren. Omdat het
aantal groepen nu eenmaal kleiner is dan het aantal individuen
is het logisch dat je veel vaker Zwarte kraaien tegenkomt dan
Roeken.

 
Ik was benieuwd waar het groepje koloniebomen van de Roeken
in mijn buurt zich bevindt, maar ja, ga die maar eens zoeken.
Toen ik vorig jaar een keer vroeg in de avond met het openbaar
vervoer naar huis ging, zag ik door het raam van de bus een
groep bomen vol nesten op de kruising van de Europaweg met
de Heldammersingel in De Meern. Gevonden! Op hemelsbreed
amper 1 kilometer afstand van waar ik woon. De bomen staan
op het terrein van waterbedrijf Vitens. Omdat ik nog nooit een
roekenkolonie van dichtbij had gezien, besloot ik om er eens te
gaan kijken.

Roeken maken een drukte van jewelste
foto: Frans Coolen

Volop bedrijvigheid bij de nesten in aanbouw
foto: Frans Coolen

 
Zo'n eerste ontmoeting met een roekenkolonie maakt indruk.
Het is een kabaal van jewelste. Luid krijsend vliegen de vogels
voortdurend op en strijken dan weer neer. Heel rusteloos alle
maal, op het neurotische af. Aan de andere kant van de weg staat
een appartementsgebouw waarvan de balkons uitkijken op de
nesten. De bewoners zitten dus eerste rang, maar ik kan me goed
voorstellen dat ze de vogels eerder wegkijken dan bekijken. Ik
sprak een echtpaar dat in dat gebouw woont, en ze gaven toe
dat ze er wel eens last van hadden, maar ze tolereerden de
beesten wel, want “die kauwtjes hadden toch ook recht van le
ven”. Ze vertelden ook dat de kolonie er een paar jaar geleden
was neergestreken, nadat een groep koloniebomen in het nabu
rige sportpark was gekapt.
 
Het merendeel van de nesten, zo'n 30 stuks, zat dicht bij elkaar,
maar er waren ook kleine groepjes nesten die wat verderop in
bomen zaten. Er was zelfs een 'dependance' op ruim 600 meter
afstand van de kolonie waarin zich 3 nesten bevonden. Het totaal
aantal getelde nesten bedroeg circa 42 ('circa' omdat sommige
nesten zo dicht bij elkaar zitten dat niet goed te zien is of het
één of twee nesten betreft).
 
Dit jaar ben ik weer gaan kijken. Al vroeg in het seizoen, omdat
ik wilde weten wanneer de Roeken beginnen met broeden. Bij
mijn eerste bezoek op 16 januari bleek dat het aantal nesten
sterk was afgenomen. Blijkbaar hebben de vogels ze door het
jaar heen niet onderhouden. Er waren op dat moment ook he
lemaal geen roeken, dus ik vroeg me af of ze nog wel terug
zouden komen. Na de storm van donderdag 18 januari 2018

Locatie Roekenkolonie De Meern
bron: Google Maps
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waren zelfs alle nesten verdwenen op twee na. Die nesten zaten
vlak boven elkaar, een soort 'etagewoning' dus, ingebed tussen
dikke takken. Er was nog steeds geen roek te bekennen. Op 20
februari kwam er leven in de brouwerij. Er was duidelijk een
nest in aanbouw. Circa 4-5 roeken zwermden er omheen. Ook
rondom de 'etagewoning' zaten meerdere roeken. Het leek er
dus op dat bestaande nesten werden hergebruikt. Dat bleek
echter niet het geval te zijn. Half maart waren er zo'n 20 nesten
in aanbouw, maar de 'etagewoning' was verdwenen. Misschien
dat één van de twee nesten er nog was, dat was door de vele
takken heen moeilijk te zien, maar zeker is dat één ervan is
opgeruimd. Mogelijk is het nestmateriaal, voornamelijk dode
takjes, wel hergebruikt. Eind maart bleek het bouwproject ge
reed en ben ik weer gaan tellen. Ook nu kwam ik op circa 42
nesten, maar er was wel een verschil met vorig jaar. Er leken nu
ook 'dependances' te zijn, maar die bestonden uit kleine nesten
die niet in gebruik waren. De hele kolonie heeft zich dus op één
locatie geconcentreerd. Uit vergelijking van de foto's van dit jaar
met die van vorig jaar blijkt dat veel nesten op andere plaatsen
in de bomen zitten. De Roeken zijn dus met een schone lei be
gonnen met bouwen. Ze houden blijkbaar van verandering.

Sommige nesten zitten heel dicht op elkaar
foto: Frans Coolen
 
Het totaal aantal nesten in De Meern is dus in 2 jaar tijd niet of
nauwelijks veranderd. Volgens de landelijke trend daalt sinds
de eeuwwisseling het aantal Roeken in ons land gestaag. De
Meern doet daar vooralsnog niet aan mee. De aanwezigheid van
de kolonie op het terrein van Vitens biedt hopelijk voor Roeken
een betere garantie voor de toekomst dan het verblijf in een
sportpark. Of dit zo is, ga ik natuurlijk de komende jaren in de
gaten houden.
 
Referenties: www.vogelbescherming.nl, www.sovon.nl, Sovon-
Nieuws jaargang 30 (2017) nr 2

Natuurbeleid Gemeente
Utrecht:
Groenstructuurplan
door Renee Lommen

Groenkaart Utrecht toont de projecten tbv groensstructuurplan Utrecht
en de Wijkgroenplannen
bron: Meerjaren Groenprogramma 2017-2020, jaarsnede 2017 - april
2017, Gemeente Utrecht
 
In het 'groenstructuurplan, stad en land verbonden' staat wat
Utrecht wil bereiken met groen in en om de stad. De eerste
versie van dit groenstructuurplan dateert uit 2007.  Drie ambi
ties stonden in deze eerste versie centraal:
1. meer groen om de stad; uitbreiden van de groene buitenruim
te door grootschalige groengebieden buiten de stad aan te leggen
(Noorderpark, Nieuw-Wulven, Parkbos de Haar, IJsselbos om
enkele gebieden te noemen)
2. sneller naar buiten; verbeteren van bereikbaarheid van de
groengebieden rond Utrecht door recreatieve en ecologische
verbindingen aan te leggen: Stad en land verbinden door fiets-
en wandelroutes, verbindingen van groenstructuren, faunapas
sages etc
3. beter groen in de stad, zodat iedere bewoner toegankelijk
groen dichtbij huis heeft. Groenarme wijken krijgen daarbij
extra aandacht.
 
Nieuwe versie 2017
 
Het college van B en W heeft het groenstructuurplan bijgewerkt
in het groenstructuurplan 2017-2030 gedateerd december 2017.
In de nieuwe versie zijn - naast de drie eerder genoemde ambities
- twee nieuwe ambities toegevoegd:
- gezonde verstedelijking; hoe groen in te zetten voor de gezon
de stad.
- hoe groen ons helpt om de gevolgen van klimaatverandering
op te vangen.(o.a. operatie steenbreek)
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Het 40 pagina’s tellende groenstructuurplan 2017-2030 bevat
een inleiding, de evaluatie van de periode 2007-2016, de (nieuwe)
opgaven die er liggen voor 2017-2030 en een overzicht van de
onderdelen die de gemeente voor 2030 moet aanpakken om de
groenstructuur te realiseren. Het groenstructuurplan is bespro
ken in de raad en in maart 2018 met vele amendementen vast
gesteld. De amendementen zijn nog niet verwerkt in de stukken.

Parkbos De Haar
bron: Natuurmonumenten

 
Wat is voor ons als KNNV-ers interessant?
 
Het is echt een beleidsstuk met veel beleidstaal, kaartjes, cijfers
en beleidsdoelstellingen; Het is allemaal zeer positief geformu
leerd; nieuwe uitdagen, opgaven enzovoort. Ik miste eigenlijk
wat kritisch commentaar.
In de bijbehorende stukken kun je wel veel inhoudelijke infor
matie vinden over het beleid; wat er concreet aangepakt gaat
worden. Bijvoorbeeld het Meerjaren Groenprogramma (2017) 
dat de bovengenoemde prioriteiten van het groen in en om
Utrecht per jaar in concrete projecten met fasering en kosten
plaatje beschrijft. Het college stelt dit programma elk jaar vast.
En ook informatie over HOE de gemeente bij onderhoud en be
heer van het groen dient te werken. Dit geschiedt volgens de
gedragscode en de bijbehorende leidraad. Dit is een uitgebreid
stuk met o.a. veel informatie over welk beheer t.a.v. welke
planten/dieren wanneer in het jaar geoorloofd is. Een soort na
slagwerk dat je kunt raadplegen.
 
Wijknatuurwaardenkaarten
 
De meest actieve inbreng kunnen we leveren bij het maken van
de wijknatuurwaardenkaarten. Deze kaarten dienen ter behoud
en versterking van de biodiversiteit in de stad, (pag 36 van het
groenstructuurplan). Ik leg uit waarom:
Sinds 2010 werd gewerkt vanuit de gedragscode vanuit de Flora
en Faunawet. In 2017 heeft deze wet een vervolg gekregen in de
wet Natuurbescherming. Met deze nieuwe wet vervalt  de be
schermingsstatus van muurplanten, orchideeën, verschillende
hooilandplanten en enkele vissoorten; de gemeente Utrecht wil
bovenstaande soorten toch behouden en is daarom voornemens
een nieuwe Utrechtse lijst van beschermde planten en diersoor
ten te maken.

Per wijk wordt een natuurwaardenkaart gemaakt om beter re
kening te kunnen houden met deze bijzondere soorten (Pro
gramma groene Web; zie hieronder). Deze wijknatuurwaarden
kaarten geven aan waar welke (Utrechtse) soort en type zich
bevindt en welke kwaliteit deze heeft. Wij kunnen als bewoners
input leveren voor deze kaarten, want de gemeente wil de be
woners hierbij betrekken; De gemeente wil  “..bewoners (te)
informeren over natuurwaarden in hun wijk; dat stimuleert
mensen om erop uit te gaan of te letten op planten, dieren die
in hun eigen omgeving voorkomen”. Wij kunnen als bewoners
ook een actievere rol vervullen door zelf waarnemingen in te
voeren op www.waarneming.nl of www.telmee.nl  en/of door
een mail naar milieu@utrecht.nl. Daarmee worden deze waar
nemingen ter kennis gebracht van de gemeente en daarbij
meegenomen in de nieuw te maken wijknatuurwaardenkaarten.
Dus zie je iets bijzonders, meld het digitaal!

Geopende Oosterspoorbaan maart 2017
foto: OKRA Landschapsarchitecten

 
Programma Groene Web
 
Naast het meerjaren groenprogramma is jaarlijks € 172.000
beschikbaar voor het programma Groene Web. Deze kleinscha
lige projecten hebben als doel het in stand houden en verbeteren
van de biodiversiteit. De gemeente werkt vaak samen met bewo
ners en stichting Utrecht Natuurlijk. U leest meer over het
Groene Web in het meerjaren groenprogramma.

Waar wordt nu aan gewerkt binnen het Programma Groene
Web?
 
Het aantal huismussen in Utrecht daalt nog steeds, terwijl dit
in de rest van Nederland gelukkig weer stijgt. In 2017 is er gestart
met een Facebook-campagne Huismus030,
Sinds 2015 zoeken vrijwilligers jaarlijks naar nestplaatsen van
de gierzwaluw. Dankzij deze waarnemingen kon een gierzwa
luwnestkaart gemaakt worden.
Samen met de vrijwilligers van BAT030 onderzoekt de gemeen
te van hoeveel gebouwen de kraamgroepen van de gewone
dwergvleermuis gebruik maakt.
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De eekhoorn rukt op aan de oostkant van Utrecht. Het aanplan
ten van naaldbomen en struiken als hazelaar helpen de eekhoorn
aan meer voedsel in onze stad.
De gemeente blijft samen met de KNNV plantenwerkgroep stad
Utrecht de 10 waardevolste hooilanden onderzoeken op zeldza
me en beschermde planten.
Welke planten en dieren worden gevonden in Utrecht? Kijk op
de Utrecht-pagina van waarneming.nl.
Wilt u helpen de natuur te beschermen? Mail dan naar mili
eu@utrecht.nl of volg de Stadsecoloog030. Geef bijzondere
waarnemingen van planten en dieren door via waarneming.nl
of telmee.nl.

Wijkgroenplan Binnenstad Eligenhof
bron: Meerjaren Groenprogramma 2017-2020, jaarsnede 2017 - april
2017, Gemeente 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 of contact opne
men met de KNNV - penningmeester: 030

6375647

 

Notulen ALV 2018, KNNV
afdeling Utrecht
door: Frans Coolen
 
Aanwezig: Renee Lommen (natuurhistorisch secretaris), Hans
Dupont (penningmeester), Karin Lenten, Frans Kok, Richard
Janzen, Corrie Buschman,  Jouke van der Kamp, Lia Oosterwaal,
Willeke Tombrock, Nine Ebben, Rinus Sommeijer, Maarten
Drost, Paul Raadschelders, Ank de Hoop, Saskia Bantjes, Frans
Coolen, Ria Glas
Afgemeld: Cockie Streng, Nel van Meieren, Menko Vlaardinger
broek, Mariet Schalkoort
 
Opening. Voorzitter Cockie Streng is helaas ziek. Renee Lommen
zit deze vergadering voor. Zij opent de vergadering en heet ie
dereen van harte welkom.
 
Vaststellen Agenda. De samenstelling van het bestuur wordt als
agendapunt naar voren gehaald.
 
Notulen vorige ALV. De notulen van de vorige ALV (zie het zo
mernummer 2017 van de Convo) worden ongewijzigd goedge
keurd. De vraag komt boven of met de kraam, nu die al lange
tijd niet meer is gebruikt, nog wordt doorgegaan.
 
Samenstelling bestuur en invulling andere werkzaamheden. Er
is een aantal wijzigingen. Frans Coolen heeft zich beschikbaar
gesteld om de vacature van secretaris in te vullen. De vergadering
gaat unaniem akkoord met zijn benoeming. Mariet Schalkoort
(ledenadministratie) heeft zich teruggetrokken uit het bestuur.
Frans zal de ledenadministratie overnemen. Toine Goossens is
gestopt met de PR-werkzaamheden. Hierdoor is een vacature
ontstaan. Er wordt dus gezocht naar iemand die de PR wil gaan
trekken.
 
Jaarverslagen. Het Algemene Jaarverslag wordt ongewijzigd
goedgekeurd. Per 1 januari 2018 telt de vereniging 188 leden.
Penningmeester Hans Dupont licht kort het Financiële Jaarver
slag toe. Het tekort van circa €700 is lager dan begroot, maar
wel aanzienlijk. Toch is er geen reden voor ongerustheid, er is
voldoende reserve. Richard Janzen vraagt waarop de uitgave van
€139 van de PWG is gebaseerd. Dit moet worden nagevraagd bij
Wessel Meijer.
De Plantenwerkgroep blijft ongeveer gelijk qua grootte.
 
Kascontrolecommissie. De commissie, bestaande uit Jouke van
der Kamp en Nine Ebben, heeft de financiële stukken gecontro
leerd en alles in orde bevonden. Er is veel waardering voor de
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hoge kwaliteit van het werk van Hans. De penningmeester wordt
dan ook gedechargeerd.
De kascommissie 2018 zal bestaan uit Nine Ebben en Corrie
Buschman.
 
Begroting 2018. Voor 2018 is ongeveer een zelfde tekort begroot
als voor 2017. We kunnen nog wel een tijdje interen. Wel wordt
voorgesteld om de contributie te verhogen met het inflatieper
centage (ca. 3 %). De vergadering stemt in met de begroting.
Tot nu toe heeft pas 38 % van de leden hun contributie betaald.
Een oproep in de Convo, zelfs op de voorpagina, heeft niet vol
doende effect gehad. Dit is een punt van zorg en zal besproken
worden in het bestuuur.
 
Convo. Iedereen is enthousiast over de Convo en vindt dat we
daar zeker mee door moeten gaan. Het kostenverschil in verge
lijking met de oude situatie is beperkt.
 
Telescoop. Die wordt goed gebruikt; is circa 50% van de tijd
uitgeleend.
 
Rondvraag. Lia is bezig met de organisatie van een meerdaagse
kraanvogelexcursie in Duitsland. Er zijn 12-14 aanmeldingen,
maar te weinig auto's. Als de excursie niet door kan gaan, moet
de accommodatie worden afgezegd. Er worden een paar alterna
tieven voor het vervoer geopperd, zoals het gebruik maken van
een deelauto. Corrie gaat zich ontfermen over het vervoer, zodat
Lia door kan gaan met de organisatie.
 
Na het officiële gedeelte geeft Maik Janssen van Floron een en
thousiaste presentatie over Natuurvriendelijke oevers. Er wordt
een excursie georganiseerd naar de Galecopwetering.

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.

Utrecht Rubriek
van, door en voor KNNV-ers uit de regio
deze keer: Corrie Buschmann

Was er op Nova Zembla dan natuur??
Nee, met Nova Zembla wordt onze buurt be
doeld, die bestaat uit de straten Buys Ballot,
Willem Barentsz, Karel Doorman, Houtman
en een paar kleine verbindingsstraten.
Tussen de Buys Ballotstraat en de Huizing
alaan loopt een zeer veel gebruikt fietspad
langs de spoorlijn met een 2m brede groen
strook tussen hek en fietspad. De strook is
totaal zo'n 60 meter lang. Op een deel stonden
aardige struiken en heesters, de rest, zo'n 30
meter, was  rommelig groen. Een van de
buurtbewoners, Guusje, opperde het idee het 
rommelige deel te verfraaien met botanische
rozen. Ik was destijds betrokken bij het groen
in de buurt als coördinator van de plantenbak
ken in de straat. Guusje sprak mij aan en ik
was uiteraard meteen enthousiast. Ook buurt
bewoner Jeanne meldde zich. Met dit drie-
vrouwschap maakten we eerst een plan.
Daarmee stapten we naar het wijkbureau. Men
stond achter ons plan. De afdeling  Groenont
werp  tekende een strook botanische rozen,
Rosa Ballerina (30 bij 2 meter).
Aan de kant van het spoor, achter het hek staat
gras dat net als de spoorrails, eigendom is van

Prorail.
Met het ontwerp van de afdeling Groenontwerp in de hand
stonden de aardige hoveniers op een dag klaar om nieuwe aarde
op te brengen en de rozen te planten.
Guusje opperde er nog narcissen tussen te zetten. Dat hebben
we met ons groepje gedaan. Stel je voor: in het voorjaar een gele
zee en vanaf begin zomer tot oktober een roze zee.
Langs het rand van het fietspad plantten we onder meer Nepeta,
kattenkruid.
Op papier een prachtig beeld, ware het niet dat het gras van
Prorail gewoon onder het hek doorkwam, er kweekgras tussen
de rozen verscheen etc. etc. Hier hadden we niet op gerekend!
Zo veel onderhoudswerk was niet ons idee.
Ries, de meest geweldige hovenier die ooit in Utrecht Noord-Oost
gewerkt heeft kwam op het idee langs het hek een kunststof
rand in te graven om het gras van Prorail weg te houden. Zo
gezegd zo gedaan.
Prorail maait het gras een keer per jaar, dus de zaden vlogen ons
buurttuintje in en dat juist in de zomer van 2015 toen zowel
Guusje als Jeanne op vakantie waren. Ik ben heel wat keren om
zes uur 's morgens gaan schoffelen. Maar er was geen beginnen
aan. Toen heb ik een tactiek toegepast die ik van mijn broer Koos
geleerd heb. In het gras pootte ik aardappelen. Omdat aardap
pelen tot de nachtschadefamilie horen doden zij de wortels van
gras. Na enkele maanden kun je de aardappels oogsten, tezamen
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met de wortels van de grassen.
In het jaar erna was er al minder onkruid.
Toen hadden we weer te maken met een bedrijf dat in opdracht
van Prorail enkele meters van onze tuin rooide vanwege werk
zaamheden. Kortom het werk van de Zelfbeheergroep gaat niet
over rozen.
In maart 2018 bloeiden de narcissen en genoten velen van de
gele zee. Straks krijgen we een roze zee. Prachtig.
Ik ben vorig jaar uit het groepje gegaan, maar er is weer iemand
voor mij in de plaats gekomen.
Voor snoeiwerk zijn meer mensen oproepbaar.
 
Kortom NOVA ZEMBLA  groeit en bloeit.
Kom eens kijken!!
Hulp is ook welkom!

Schrijf jij 'De Utrecht Rubriek' voor de volgende Convo? Inleve
ren uiterlijk 26/8/2018 bij de redactie@utrecht.knnv.nl

Maandelijkse digitale nieuwsbrief afdeling Utrecht
Aan het begin van elke maand sturen we de nieuwsbrief met
de activiteiten van de maand naar alle e-mailadressen die ons
bekend zijn. Om u te herinneren aan activiteiten in de komen
de maand en soms ook met aanvullende informatie. Ont
vangt u de nieuwsbrief nog niet? Geef uw e-mailadres door
aan de ledenadministratie@utrecht.knnv.nl, dan sturen we
de nieuwsbrief ook naar u!
U kunt natuurlijk ook hier kijken: www.knnv.nl/utrecht

Valse vrienden
door: Wessel Meijer
 
In het kader van de minicursus determineren voor gevorderden,
heeft Wessel Meijer in 2016 een uitgave verzorgd van veel
voorkomende verwarrende plantensoorten. Planten die door de
Plantenwerkgroep KNNV Utrecht onder een vergrootglas gelegd
zijn. In mei 2018 is er een tweede versie van Valse Vrienden
verschenen, met enkele kleine redactionele aanpassingen en een
twintigtal nieuwe vriendenparen.
 
Heggenduizendknoop en Zwaluwtong
 
Deze lianen lijken op het eerste gezicht sprekend op elkaar. De
bloemdekblaadjes maken het verschil.

Heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum)
foto: www.blumeninscgwaben.de 
Onderscheidende kenmerken
- Stengels rond, fijn gestreept
- Steel vruchtdragend bloemdek 5-8 mm
- Bloemdek witachtig, gevleugeld, zonder klieren

Zwaluwtong (Fallopia convolvulus)
foto: www.blumeninschwaben.de 
Onderscheidende kenmerken
- Stengels onregelmatig geribd
- Steel vruchtdragend bloemdek 1-3 mm
- Bloemdek groenachtig wit, ongevleugeld en beklierd
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Activiteiten afgelopen
periode
door Renee Lommen
 
De wandeling Zwerven door Lunetten
 
Met 4 personen wandelden we op 10 maart een stuk van de
routes die in het boekje ‘Zwerven door Lunetten’ beschreven
worden. Het werd een combinatie van twee tochten.
Leena Maatanen, een van de samenstellers van het boekje, wees
ons op interessante dingen in natuur en cultuur. Ik las de be
schrijving in het boekje ernaast; duidelijk qua beschrijving en
prettig om te lezen. Wat is Lunetten een groene wijk!
En vol natuur. Leena noteerde wat we in de bijna 2 uur durende
tocht aan vogels zagen; het waren 31 soorten, waaronder
Turkse tortel, Putter, Groenling en langs het inundatiekanaal
een schitterend paartje Goudvinken in de zon.
Ook een citroenvlinder was al ontwaakt.

 
Vogelexcursie Everdinger Waarden
 
In het gebied Everdinger Waarden is na het afgraven van de
uiterwaarden ten behoeve van dijkverzwaring 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.
Nine Ebben leidde de excursie. Als eerste, bij binnenkomst in
het (rivier)gebied zagen we een Visarend met een vis in de
klauwen wegvliegen. En we ontmoetten twee echte vogelkijkers,
die ons vertelden over een drietal Beflijsters die zij net hadden
gezien. Het weer was mooi bij fort Everdingen, en daar hebben
we wel 8 Blauwborsten gezien, en tig Rietzangers. In en bij de
plas zagen we veel Wintertalingen, Krakeenden, Kieviten, wat
Grutto’s, een stelletje Kluten, vele ganzen. We zochten ook naar
de Beflijsters, maar die konden we nergens ontdekken. En af en
toe naar wat andere natuur, want met deze vogelexcursie gingen
dit keer ook enkele KNNV-ers mee die heel actief zijn met de
planten. Aan het eind van de excursie liep een van ons even terug

Everdinger Waarden
bron: Utrechts Landschap

het gebied in. Hij belde ons, hij zag de beflijsters. Dus weer
uitgestapt, en gekeken naar de beflijsters die tijdens hun tocht
naar het noorden tijdelijk in dit gebeid verbleven.

Biesbosch
foto: Jeanne Huijssoon
 
Vogels in Biesbosch
 
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 in 1421
overstroomde dit gebied en bleef het daarna grotendeels onbe
woond.  Het werd gebruikt voor rietteelt, wilgenhakhout en als
hooiland. Sinds hoge waterstanden in 1993/1995/1997 zijn
landbouwpolders omgevormd in meer natte gebieden om meer
water te kunnen bergen, waardoor de natuur veel ruimte heeft
gekregen.
Het was een bewolkte dag toen we vertrokken bij het Bies
boschmuseum in Werkendam. Eerst een stukje terug de brug
over langs de Hilweg en dan het gebied in. Wat een enorme
hoeveelheid vogelgeluiden; sommige waren lastiger thuis te
brengen dan andere. De Cetti zanger was onmiskenbaar. De
Tuinfluiter en de Zwartkop bleken wat lastiger; het leek wel een
kruising te zijn qua geluid. Opmerkelijk waren de vele Koekoe
ken. Steeds het geroep en we zagen regelmatig twee Koekoeken,
man en vrouw, in de lucht. Het leek erop dat het mannetje
probeerde de aandacht af te leiden zodat het vrouwtje haar ei
ergens in het nest van een andere vogel kon deponeren. Een heel
mooi rustig gebied, met mooie uitzichten over het water. Uitkij
kend over het water zagen we een ree die op het oog een stuk
van ca 150 m water overzwom. Net de kop boven water, langs
ganzen, zwanen. In de buurt van de andere oever toen de ree
weer voet aan de grond kreeg, bleek dat het inderdaad een ree
was.

Biesbosch
foto: Jeanne Huijssoon
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Bij het transformatorhuisje begon het tweede deel van onze
excursie. Een van ons zag een vreemd wit verticaal streepje in
een boom, en met de verrekijker bleek het een visarend te zijn
die op de uitkijk zat. We zagen een groot nest in een boom; was
dat het nest van de zeearend? We liepen verder, op de brug
vertelde een fietser dat ze net door de telescoop van vogelaars
had mogen kijken en toen een nest met een visarend had gezien.
We liepen ook die kant op en zagen we – dankzij onze eigen
telescoop - dat er op het nest inderdaad een visarend zat, terwijl
af en toe door de partner voedsel voor de jongen in het nest werd
aangevoerd.

Activiteiten komende
periode
door: Renee Lommen
 

Excursie Natuurvriendelijke oever (NVO) Galecopperwete
ring, 16 juni
 
Onder leiding van Maik Janssen gaan we zaterdag 16 juni twee
stroken langs de Galecopperwetering bekijken. Een deel heeft
een natuurvriendelijke oever gekregen, een ander deel niet. Van
beide soorten oevers gaan we 100 meter onderzoeken. De resul
taten van beide oevers kunnen met elkaar vergeleken worden
om zo te kijken of natuurvriendelijke oevers de diversiteit, de
natuurwaarde en de beleving van de oevers vergroot. De resul
taten worden vastgelegd met behulp van een speciaal hiervoor
ontworpen veldformulier dat op de telefoon tijdens de inventa
risatie kan worden ingevuld. Voor de NVO en de referentieoever
(REF) wordt een apart formulier ingevuld.
Verzamelen: Galecopperzoom, op de parkeerplaats van de
Kynologenvereniging
Tijd: 9.30 – 13.30 uur
Opgeven: voor woensdag 13 juni bij rwjanzen@hotmail.nl. Je
krijgt dan te voren het veldformulier en nog verdere informatie
toegestuurd. Voor een uitgebreide voorbeschouwing en veel
meer informatie, zie de website (www.knnv.nl/utrecht).

Galecopperwetering
bron: Google maps

 
KNNV weekend 2018, Nationaal Park Lauwersmeer 22-24
juni
 
In het Nationaal Park Lauwersmeer is rust en ruimte nog heel
gewoon. Hier kun je nog genieten van echte stilte, je verbazen
over die prachtige en altijd veranderende Hollandse wolken en
je verwonderen over de enorme vogelrijkdom en kleurrijke
plantengroei. Het gebied kent een grote variatie aan landschap
pen: open water, uitgestrekte graslanden, wuivende rietvelden
en beschutte bossen. De bossen zijn relatief jong (minder dan 50
jaar). De afwisseling van landschappen, in combinatie met de
rust en ruimt zorgt voor een ongekende vogelrijkdom. Ook is er
een aantal zeldzame plantensoorten te vinden en wel, elf soorten
orchideeën, waaronder de groenknolorchis en honingorchis. Het
gedetailleerde  programma is op 1 juni bekend. Voor het week
end schreven zich al 18 mensen in: Mocht je heel graag mee
willen, dan is dat nog mogelijk. Geef het snel door aan activitei
ten@utrecht.knnv.nl

Kaart van het Lauwersmeergebied
bron: www.het-westerkwartier.nl

Groepsaccomodatie itDreamlan
bron: www.itdreamlan.nl
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Pimpernelblauwtje excursie “de Moerputten”, 21 juli
 
Jeanne Huijssoon en Nel van Meijeren zijn enthousiaste vlinder
kenners. Diverse vlinderreizen hebben ze gemaakt. Drie jaar
geleden zagen ze bij Den Bosch het pimpernelblauwtje. Vanuit
de gedachte ”laten we anderen ook die kans bieden“ kwamen
ze in 2016 met het voorstel voor een excursie.
Dit was een groot succes, en we hoorden van een aantal mensen
dat ze graag mee wilden gaan. Vandaar dat we vorig jaar opnieuw
deze excursie in het aanbod opnamen: door slechte weersvoor
uitzichten ging deze echter niet door. In 2018 opnieuw dus in
het aanbod!

Ingekomen berichten
 
KNNV partner van Jaarrond Tuintelling
 
In december 2017 en januari 2018 hebben 13 KNNV afdelingen
een minicursus tuinvogels georganiseerd. Sinds 2016 is de KNNV
partner van het project Jaarrond Tuintelling. Het project kent
ook evenementen-tellingen, zoals de vlindertelling. Daarnaast
biedt het KNNV-landelijk een minicursus dagvlinders in de tuin
(1 dagdeel cursus en een excursie, ter voorbereiding van de
vlindertelling van 27 juli tot en met 5 augustus 2018). Door de
korte termijn zal onze afdeling deze cursus niet organiseren.
Mogelijk wel in 2019!
Je kunt als individu ook mee doen aan tuinvlindertelling: lees
meer http://www.vlindermee.nl/

bron: www.vlindermee.nl/
 
RTV Utrecht zoekt enthousiaste natuurmensen
 
Via een contactformulier op de website van de afdeling kwam
de volgende vraag binnen:
Beste KNNV afdeling Utrecht,
bij RTV Utrecht maak ik het programma Natuurlijk Zoëy over
de natuur in onze regio. Ik zoek enthousiaste natuurmensen die
het leuk vinden om met onze presentator Eddy Zoëy ergens rond
te lopen/iets te laten zien. Genoeg invalshoeken zijn er te beden
ken. Waar het vooral om gaat is dat iemand wat interessants
kan vertellen en op een ontspannen manier. Ik zou bij voorbeeld
graag een aflevering over spinnen maken. Kunnen jullie me in
contact brengen met een leuke spinnenman of spinnenvrouw?
Verder zijn er genoeg onderwerpen te bedenken maar wat het
belangrijkst is, is iemand die het leuk vindt om ons wat te laten
zien en te vertellen. Wil je meer weten: op Youtube zijn vele
voorbeelden van het programma Natuurlijk Zoëy te vinden.
Vriendelijke groet, Nathalie Ringrose, programmamaker RTV
Utrecht
Dus KNNV-er, grijp je kans om iets waar je enthousiast over bent
voor een breder publiek over het voetlicht te brengen. Contact
gegevens: Nathalie.Ringrose@rtvutrecht.nl

bron: www.rtvutrecht.nl
Pimpernelblauwtjes (Phengaris teleius)
foto: Jeanne Huijssoon

Moerputten wandeling
bron: www.bezoekdenbosch.nl

Het pimpernelblauwtje is bijzonder omdat ze zo kwetsbaar is.
Alle omstandigheden moeten kloppen: Grote pimpernel (de
waardplant) en een bepaald soort knoopmieren die helpen met
de larven. Verder is de moerputten een prachtig gebied en ook
het Oranje zandoogje vliegt er veelvuldig. En de Blauwe knoop
(plant)  is ook prachtig. Belangrijkste is dat het mooi weer is om
deze (unieke) vlinder te zien, maar dat is niet te beïnvloeden Met
de trein naar Den Bosch (10.30 uur aankomst op station Den
Bosch) en met bus naar rand en vervolgens lopen naar het terrein
de Moerputten bij Vught.
Opgave voor 18 juli: bij activiteiten@utrecht.knnv.nl
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Beheer persoonsgegevens conform de wettelijke Algeme
ne Verordening Gegevenslevering (AVG)
 
De gegevens die de KNNV afdeling Utrecht hanteert, zijn onder
gebracht bij de KNNV Landelijk, zoals omschreven in het docu
ment 'KNNV Landelijk Beheer Persoonsgegevens 2018-01-31'.
Met  KNNV Landelijk is dd 16 mei 2018 een overeenkomst geslo
ten voor het gebruik van persoonsgegevens.
De KNNV afdeling Utrecht heeft alleen toegang tot de gegevens
van KNNV Landelijk voor zover deze betrekking hebben op de
leden van de lokale afdeling zelf. Invoeren, wijzigen en raadple
gen van de persoonsgegevens gebeurt door de ledenadministra
teur van de afdeling. Behalve de ledenadministrateur hebben
ook de overige bestuursleden van KNNV afdeling Utrecht toe
gang tot de persoonsgegevens, zodat de gebruiksmogelijkheid
van de ledenadministratie te allen tijde is gegarandeerd.

 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor:
– communicatie naar individuele leden, zoals met betrekking
tot de contributiebetaling en activiteiten
– verspreiden van de maandelijkse nieuwsbrief (via email)
– verspreiden van het kwartaalblad CONVO
 
Voor het verspreiden van de CONVO worden adresgegevens van
leden beschikbaar gesteld aan de firma EDITOO B.V. te Arnhem,
die het drukken en verzenden van het tijdschrift verzorgt. Het
beheer van de persoonsgegevens conform de AVG is gewaar
borgd in de leveringsvoorwaarden van EDITOO.
Hiermee voldoet de afdeling Utrecht aan de nieuwe regelgeving
zoals die per 25 mei is ingegaan.

Contributiebetaling 2018
 
Helaas verloopt de betaling van de contributie niet naar wens.
Ongeveer de helft van alle leden heeft na eerdere herinneringen
in de Convo en op de website betaald. De penningmeester gaat
binnenkort de leden die niet betaalden persoonlijk benaderen,
eerst per email en als dat nog niets oplevert per brief. Bespaar
hem deze moeite en de kosten en betaal alstublieft direct. De
gegevens staan achter op de Convo en op de website. Bij betaling
graag het lidnummer vermelden dat op de adressticker van de
Convo staat.
Cockie Streng, voorzitter KNNV afdeling Utrecht

Foto van de maand
 
Het lijkt erop dat de rubriek met bovenstaande naam een
voortijdige dood gestorven is. Noch op de website, noch in de
CONVO komen inzendingen binnen.
De redacteur heeft de vrijheid genomen om enkele foto's uit het
recente verleden van KNNV activiteiten te plaatsen. Mocht het
u inspireren om nog eens te zoeken in uw bestanden, laat dat
moment dan niet voorbijgaan!

KNNV afdeling Utrecht bij Het Zwin, juni 2017
foto: Renee Lommen

Jonge Beuken (Fagus sylvatica), Zanderij Maarn
foto: Paul Damoiseaux

Appelbloesem, Geldermalsen
foto: Paul Damoiseaux
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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 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: 26 augustus
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.

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 telefonisch: Hans Dupont, 030 6375647

 16 jun  Excursie NVO Galecopperwetering

 22-24 jun  KNNV weekeinde NP Lauwersmeer

 21 jul  Pimpernelblauwtje excursie 'de Moerputten'

Activiteiten in Vogelvlucht
 

 

Amerongse bos
foto: Paul Damoiseaux

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


