
CONVO
KNNV afdeling Utrecht

CONVO
KNNV afdeling Utrecht Herfst 2020



De laatste keer
 
Dit is de laatste keer dat ik vanaf deze plek zaken die mij opvallen en
die ik belangrijk vind met jullie kan delen. Ik moet er altijd even voor
gaan zitten maar er dienen zich voldoende onderwerpen aan.
 
De laatste keer, want ik draag na 6 jaar het stokje over aan een nieuwe
voorzitter. Wie dat gaat worden, wordt hoop ik tijdens de komende
ALV van 15 oktober duidelijk. Ik doe een oproep: stel je voor een aantal
jaren als voorzitter beschikbaar. Ik informeer je graag over de werk
zaamheden.
De plantenwerkgroep heeft samen met Utrecht Natuurlijk het initiatief
genomen om bewoners meer te betrekken bij, en enthousiast te maken
voor de hooilandjes in de gemeente Utrecht. Ze willen het belang van
inventarisatie en beheer duidelijk maken, door middel van een inloop
excursie en het plaatsen van bordjes met namen en informatie. Hierover
lees je binnenkort meer op de website.
 
Ook wil ik een initiatief van het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
onder de aandacht brengen. Het wil de toewijzing van 7-9 geborgde
zetels in het waterschapsbestuur, ter vertegenwoordiging van de
agrarische en andere bedrijfsbelangen en de natuurbelangen, ter dis
cussie stellen. De vertegenwoordigers van de bedrijven worden aange
wezen door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Kamer van
Koophandel. De zetels voor de bossen en natuurgebieden werden inge
vuld door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).
Op de website vind je meer informatie, links en een oproep om vóór 30
september 2020 een digitale vragenlijst in te vullen.
 
Tot slot wil ik stilstaan bij het overlijden van Jeanne Huijssoon. We
missen een markante vrouw en fervente liefhebber van vlinders. Tot
en met de vorige Convo deelde zij haar mooiste vlinderfoto's met ons.
We zullen nu zelf voor die foto's moeten zorgen.
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Groen in zelfbeheer in de
gemeente Utrecht
door Renee Lommen
 
De gemeente gaat nieuw beleid maken rond het zelfbeheer van
groen. Daarvoor willen ze graag de input van mensen die actief
zijn in het zelfbeheer. De gemeente heeft Utrechtnatuurlijk.nl
gevraagd om een vragenlijst te mailen aan hun contacten. De
verkregen resultaten van het onderzoek en het nieuwe beleid
worden door de gemeente gedeeld met alle zelfbeheerders.
 
In Utrecht is al vrij lang sprake van zelfbeheer, zo lees ik in de
brochure ‘Groen moet je doen, Utrecht Noord-oost 2008’. Denk
aan de volkstuinen die dateren uit de jaren dertig, de binnentui
nen voor publiek toegankelijk, ontstaan toen in de jaren ’70-80
bedrijven uit de binnenstad wegtrokken en er ruimte vrijkwam
(de Bikkershof, Jan van Lingtuin en Nieuw Bleyenburg). Er zijn
ook diverse buitentuinen zoals Griftpark, Parkstraat en de
Voorveldse polder en straten waaraan zelfbeheer gedaan wordt
zoals Linnaeushof, plantenbakken in Wittevrouwen, Fruin
plantsoen. In het genoemde boekje uit 2008 is er sprake van 60
zelfbeheerprojecten van openbaar groen, waarvan er 23 projec
ten uitgebreid worden beschreven.

Ecomuur
foto: Renee Lommen

 
 
 
Wie kent niet de Ecomuur langs de Biltse Grift? De ecomuur is
220 meter lang en gemetseld met natuurvriendelijk cement. In

de muur, die op het zuiden ligt, zijn 220 gaten vrijgehouden
waarin planten gepoot kunnen worden; met een watergeefsys
teem, dat water krijgt van uit de vijver om verdroging te voor
komen. In 2008 was er sprake van 80 soorten.
 
We lezen nu op de site van de gemeente Utrecht: Bij zelfbeheer
zorg je als bewoner zelf voor een stukje van je omgeving. Dat
kan groen zijn, zoals het onderhouden van een stuk park of het
aanleggen van een geveltuintje. Maar dit kan ook een pleintje of
speelplaats zijn. De gemeente helpt hierbij. Met tips voor onder
houd, maar ook door materiaal en gereedschap beschikbaar te
stellen. Je kunt op 2 manieren aan zelfbeheer doen.
 
Zonder toestemming van de gemeente
Dat zijn de meer kleinschalige projecten, zoals geveltuinen,
boomspiegels en plantenbakken waar je zelf mee kan beginnen.
Op de site van de gemeente staat meer over de procedure, aan
welke voorwaarden dit stukje groen moet voldoen, en waar de
gemeente je mee kan helpen (geld, planten, etc.).
Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een wo
ning. Hebt u geen voortuin? Dan is een geveltuintje helemaal
geschikt. Een klimplant, stokroos of zonnebloem maakt uw
straat al gezelliger, maar meer kan natuurlijk ook. Je kiest zelf.
Een voordeel is dat muurbeplanting voor warmte-isolatie zorgt
in de winter en verkoeling in de zomer. Ook is er geen plek meer
voor graffiti op muren. Daarnaast vangt gevelbeplanting veel
fijnstof af.

Ecomuur
foto: Renee Lommen
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Een boomspiegel is de ruimte rond de voet van een boom. Is een
boomspiegel in uw woonstraat nog leeg? Dan mag je deze zelf
onderhouden en beplanten. Het is prettig als je dat dan doorgeeft
aan de gemeente. De boom en de boomspiegel blijven wel eigen
dom van de gemeente. Bij onderhoud aan de boom kan er soms
schade ontstaan.

Geveltuin
bron: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/zelfbeheer/
geveltuin-boomspiegel-bakken/

 
Plantenbakken kunnen een straat veel aantrekkelijker maken.
Je kunt in overleg met je buren een aanvraag doen bij het
wijkbureau. Je krijgt een plantenbak als er voldoende ruimte is
en er geen andere bezwaren zijn.

Plantenbakken
bron: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/zelfbeheer/
geveltuin-boomspiegel-bakken/
 
 
 
Met toestemming van de gemeente
Dat betreft omvangrijkere projecten, waar meer afstemming
met medebewoners/initatiefnemers en de gemeente noodzake
lijk is, zoals een buurttuin, een stoeptuin of spetterbadje. Ik
noem een aantal voorbeelden in deze categorie die al zo’n jaar
of tien, soms meer, aan zelfbeheer doen met een groep omwo
nenden.
 
De Zilveren Schaats in Utrecht oost, tussen Waterlinieweg en
Stadhouderslaan, de Gritftkade, De Groengroep Zuidpunt; een
lange groenstrook/oever langs de Oude Rijn in de wijk West,
grenzend aan de Adikade. Park Bloeyendael en Park Voorveldse
Polder zijn twee grotere gebieden die door de inzet van bewoners
ecologisch sterk verbeterd zijn.
 
Grotere projecten zijn doorgaans omvangrijk. Elk jaar moet er
het nodige onderhoudswerk verricht worden, wil je de mooie
kwaliteit van het stukje groen behouden. Dat kost tijd, veel tijd.
Het blijkt niet makkelijk te zijn om daar vrijwilligers bij betrok
ken te houden en nieuwe mensen bij te krijgen. Want mensen
leggen zich niet zo gauw meer vast voor een lange periode om
te helpen. Dat maakt het voor de oorspronkelijke initiatiefne

mers vaak zwaar; dat is een van de knelpunten die naar voren
komt. Het kan helpen om de onderhoudsactiviteiten leuk en
gezellig te maken. Samen met andere mensen de handen uit de
mouwen steken, naast wat kletsen en koffiedrinken. Bij de
vlindertuin aan de Alexander Numankade lijkt dit recept (nog)
te werken.
 
Het nieuwe inzamelen, dat in de gemeente Utrecht langzaam
lijkt te worden ingevoerd, kan ook een bedreiging worden voor
de schaarse plekjes openbaar groen in de wijken, waar nogal
eens mooie stukjes groen met bewoners zelfbeheer zijn ontstaan.
Een lastige combinatie met (nieuwe locaties voor) het nieuwe
inzamelen van huisvuil zoals een verzamelplaats van kliko’s,
een ondergrondse afvalverzamelplek met de nodige bijverschijn
selen van restvuil, stank en visuele verontreiniging.

foto: Renee Lommen

 
 
 
Wil je ook een bijdrage leveren aan een biodiverse stad door zelf
een initiatief te nemen of door je aan te sluiten bij een al bestaand
initiatief? Grijp je kans! Wil je weten welke projecten er in jouw
buurt zijn? Kijk op de site van Utrechtnatuurlijk.nl en informeer
bij de betreffende adviseur in jouw wijk. En als je al zelfbeheer
der bent, vul de vragenlijst in die door de gemeente is opgesteld
(pascalzoetebrood@utrecht.nl) en grijp je kans om aan te geven
welke verbeteringen jij in het zelfbeheer noodzakelijk vindt.
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Stadsflora van de Lage Lan
den van Ton Denters
door Richard Janzen
 
Nederlandse natuurboeken gaan meestal over mooie, vaak afge
sloten, zeldzame natuurgebieden, met daarin prachtige foto’s
van zeldzame planten. De Stadsflora van de Lage Landen is ook
zo’n mooi boek dat gaat over wilde planten die we direct om ons
heen kunnen zien, maar waar we meestal gewoon aan voorbij
lopen.

 
Ton Denters beschrijft in het eerste deel van het boek, ‘een
steenrijke flora’, de ontwikkeling van de stadsflora in de laatste
eeuwen en waardoor de stad zo’n rijke en interessante groei
plaats geeft aan planten. De naam ‘een steenrijke flora’ geeft al
aan dat het stenige milieu van de stad een belangrijke factor is.
Dit stenige milieu heeft direct invloed op o.a. de temperatuur.
Steden zijn ’s zomers hitte- en ’s winters warmte-eilanden. In de
rest van Nederland komt deze stenige ondergrond weinig voor,
dus planten die tolerant of gespecialiseerd zijn aan deze omstan
digheden, vind je vooral in de steden. De steden zijn enclaves
van biodiversiteit, omgeven door een monotoner cultuurland
schap. Ton Denters geeft in dit eerste deel ook adviezen hoe om
te gaan met deze bijzondere stadsnatuur.
 
In het tweede deel, ‘Soorten in beeld’, worden 800 soorten
planten besproken; de belangrijkste soorten van de wilde stede
lijke flora. Een prominente plaats is ingeruimd voor soorten die
aan de stad gebonden zijn: de stadsafhankelijke en de stadsmin
nende planten.

 
De soorten zijn gerangschikt op kleurgroepen en verder op
verwantschap en gelijkenis. Wanneer je de naam van een plant
niet weet, ben je aangewezen op foto’s kijken of een andere flora
gebruiken die een determinatiesleutel heeft.
 
Bij de soorten staat een foto en allerlei interessante informatie
zoals bloeitijd, stedelijk voorkomen, de stedelijke binding en
wanneer de soort ‘inheems’ geworden is. En er wordt uitgebreid
beschreven waar in de stad en bij welke omstandigheden je deze
soort kunt aantreffen.
 
In het derde deel, ‘Steden in beeld’, worden kijktips gegeven,
deels in de vorm van stadswandelingen in 26 steden van Ieper
in Vlaanderen tot Groningen in Nederland. Allerhande onver
wachte stadsbiotopen komen in beeld. Bij iedere stad is een
overzicht gegeven van de meest markante planten; de onder
scheidende soorten ten opzichte van andere steden.
 
De Stadsflora van de Lage Landen is niet alleen een mooi natuur
boek om te lezen en in te kijken. Het nodigt je ook uit tot wan
delen in je eigen stad en leert je te kijken naar de stadsnatuur
om je heen. Bovendien is deze stadsflora een gids voor natuur
beleving in andere steden.
Op internet kun je meer lezen over de stadsflora op https://www.
stadsplanten.nl/

Botanische stadexcursie
door Paul Damoiseaux
 
Zondagmorgen 13 september, 9:00 uur. De stad is uitgestorven,
alles is stil. Op de hoek Paardenveld-Nieuwekade verzamelen
zich 12 plantenliefhebbers onder leiding van Richard Janzen. In
zijn hand geklemd de nieuwe Stadsflora van de Lage Landen. En
een stapeltje A4-tjes met plattegrond van de wandeling plús een
lijst van de te verwachten planten. Zoals altijd, perfect
voorbereid!

Hoek Kromme Nieuwegracht-Pausdam
foto: Paul Damoiseaux
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Wandelen met een groep van 12 in Coronatijd en volgens de
coronarichtlijnen blijkt een lastige opgave. Het enthousiasme
druipt er vanaf, eindelijk weer het veld in. Hoewel ‘veld’, we
verkennen de urbane flora van de binnenstad van Utrecht. Op
de kades, de sluisjes, de bruggetjes is de ruimte beperkt. En ie
dereen wil de vaak kleine plantjes zien en op de foto zetten. Hoe
verder we op onze tocht komen, hoe meer bedreven we worden
in het afstand houden.
 
Het is genieten, het weer werkt volop mee. Drie uur wandelen
we door de binnenstad en we zien een grote variëteit aan planten
met o.a. Wolfspoot, Muurleeuwenbek, Hersthoornweegbree
(met dank aan de gladheidbestrijding in de stad!), Stijf straatlief
degras, Vingergras, Blekgele droogbloem, Hoge fijnstraal. In een
doodlopend steegje brengen we een bezoek aan Rimpelgras. We
moeten goed kijken waar het polletje Varkenskers overgaat in
het polletje Kransmuur. Gelukkig is er veel deskundigheid
aanwezig in de groep. We noteren ongeveer 30 soorten!
 
Hoe later het wordt, hoe drukker het wordt. We besluiten het
laatste stuk van de route niet te doen, Oude Gracht en Lange
Viestraat zijn te druk bevolkt om een groep plantenliefhebbers
op de knieën met hun neus tussen de straatstenen te herbergen.
Het was genieten, eindelijk weer een excursie!  

Hoge fijnstraal
foto: Paul Damoiseaux

Tongvaren
foto: Paul Damoiseaux

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).

De Egel
door Renee Lommen
 
Sinds half juli bezoek ik wekelijks als vrijwilligster de Egelbescherming
Nederland in Huizen. In een oud schoolgebouw zijn diverse lokalen inge
richt om zieke egels te onderzoeken en behandelen. Een aantal egels
overlijdt; een groot deel kan na aansterking na enige tijd weer uitgezet
worden. Er komen ruim duizend egels per jaar binnen; er zijn dus vaak
40-50 egels die dagelijks verzorgd moeten worden. Wat doe ik als vrij
williger? De hokken verschonen, de egels wegen -de egels worden met een
handdoekje omwikkeld en dan opgepakt- hun dossier bijhouden, en ze
van voedsel voorzien. Geen melk, maar vers water, kattenbrokjes, en nat
kattenvoer. Flesje geven, en medicijnen geven doen de meer ervaren vrij
willigers. Egels zijn bijzondere dieren -zie hieronder- die het best zwaar
hebben, en niet alleen door de Egelziekte 2020.
 
De egel, de Latijnse naam is Erinaceus europaeus, is een schemer-
en nachtdier. In de donkere uurtjes zal hij zijn voedsel bij elkaar
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proberen te zoeken. Hiervoor legt hij grote afstanden af, min
stens een kilometer per nacht. De egel behoort tot de carnivoren,
dit wil zeggen dat hij een vleeseter is.
De egels die overdag gezien worden zijn meestal in nood. De
volwassen egel heeft ongeveer 7000 stekels op zijn rug en twee
kleine kraaloogjes waar hij overdag nauwelijks iets mee ziet,
vandaar zijn nachtelijke leefwijze. De egel is een zoolganger, dat
betekent dat hij plat op zijn voetjes loopt. Als de egel loopt lijkt
het of hij heel dicht bij de grond zit, maar dit is maar schijn. De
egel houdt bij het voedsel zoeken zijn pootjes wat krom onder
zijn lijfje, maar zodra de egel ergens voor weg loopt, komt hij
omhoog en staat dan rechtop waardoor hij erg hard kan lopen.

 
 
 
Zintuigen
ZIEN: Een egel ziet slecht. Het is tenslotte een nachtdier.
RUIKEN: De reuk van een egel is uitstekend, ze ruiken hun
voedsel, jongen en soortgenoten.
GEHOOR: Egels hebben een erg gevoelig gehoor. Zelfs tamme
dieren krimpen ineen bij klikkende of piepende geluiden. Het
klikken van een fototoestel kan hem van schrik op doen rollen.
PROEVEN: Het verschil tussen een lekkere kever en een pissebed
is er zeker. Als het even kan laten ze de pissebed links liggen.
Die smaken dan waarschijnlijk niet zo lekker.
VOELEN: Egels hebben net als veel andere dieren snorharen. Ook
op de flanken hebben egels een strook haren. Ze voelen bodem
trillingen, verkeer en vijanden.
ZESDE ZINTUIG: HET ORGAAN VAN JACOBSON: Egels beschik
ken over het orgaan van Jacobson. Dit extra zintuig ligt tussen
het gehemelte en de neusholte. Met dit orgaan worden nieuwe
luchtjes onderzocht. Eerst ruikt de egel aan de nieuwe geur,
daarna komt er een flinke hoeveelheid speeksel vrij. Als de er
varing is verwerkt smeert de egel het speeksel op zijn rug. Dit
laatste doet de egel om het orgaan weer schoon te maken.
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Voedsel
Egels zijn voornamelijk insecteneters. Een egel in de natuur eet
rupsen, larven, wormen, pissebedden, slakken, oorwurmen,
mieren, spinnen, enz. Maar soms ook een zieke of dode muis,
een nest muizen, kikkers, padden en zelfs af en toe bijen en

wespen. Door hun goede reukvermogen en hun goede gehoor
weten ze al deze prooidieren op te sporen. Egels maken een hoop
herrie tijdens het eten. Ze smakken en snuiven er op los. Na het
ontwaken uit de dagslaap snuffelt de egel voortdurend rond. Hij
ruikt in de lucht, aan boomstammen en woelt mos en bladeren
om met zijn poten en zijn natte neus. (Zo worden zijn reukslijm
vliezen vochtig gehouden). Snel bewegende dieren (hagedissen,
muizen) worden dood geschud. Kauwen doet hij luid smakkend.
 
Voorkomen
Egels leven onder meer aan de randen van bossen, in parken en
in dichtbegroeide tuinen. Ze komen in Nederland eigenlijk in
elk landschap voor, zolang ze maar een droge en beschutte plaats
hebben om te leven. Verder kun je ze tegenkomen in België,
maar ook in een heleboel andere Europese landen en in Midden-
Azië. In Nederland zijn egels volledig beschermd. Je mag gezon
de egels niet mee naar huis nemen, niet doden en hun rust niet
verstoren.
 
Winterslaap
Egels houden een winterslaap. Ze doen dat in een holletje dat
bekleed is met een dikke laag bladeren. De meeste volwassen
egels kruipen eind november in hun holletje en de jongen
wachten daar meestal mee tot eind december. Tijdens de win
terslaap daalt de lichaamstemperatuur van de egels sterk (van
35,5 °C naar 5,0 °C) en ook de hartslag en de ademhaling lopen
flink terug (hartslag: van 180 naar 9 slagen per minuut, adem
haling: van 45 naar 3 keer per minuut). Egels leven tijdens hun
winterslaap van de vetreserves die ze in de maanden daarvoor
hebben opgebouwd.
Tijdens de winterslaap verliezen egels bijna 25% van hun li
chaamsgewicht. Wanneer de egels eind april uit hun winterslaap
ontwaken, gaan ze direct op zoek naar eten om hun gewicht zo
snel mogelijk weer op het oude gewicht te krijgen.
 
 
 
Voortplanting
Vanaf juni tot september gaan egels paartjes vormen. Na de
bevruchting duurt het nog zo’n 30 tot 40 dagen voordat de jonge
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egeltjes geboren worden. De kleintjes worden geboren in een
nest van mos, gras en bladeren. De meeste egelwijfjes krijgen
één keer per jaar 3 tot 6 jongen, die ergens tussen eind juli en
half oktober geboren worden. Egeltjes worden blind en doof
geboren. Vlak na hun geboorte zijn ze ook nog vrij kaal. Maar
als je goed kijkt zie je toch een paar kleine, bleke stekeltjes zitten.
Na ongeveer twee weken gaan de oogjes open. De egeltjes lijken
dan ook al veel meer op hun ouders, want de kleine bleke ste
keltjes van het begin zijn uitgegroeid tot grote, sterke stekels.
Nog eens vier weken later zijn de jonge egels zelfstandig. Ze
drinken dan geen melk meer bij hun moeder, maar zoeken zelf
hun eten bij elkaar.
 
Vijanden
Veel natuurlijke vijanden hebben egels niet. Zodra ze onraad
ruiken rollen ze zich op tot een bolletje. De kop, de pootjes en
het staartje die geen stekels hebben zijn dan niet meer te zien.
De meeste vijanden hebben ontzag voor de grote harde stekels
en zoeken een andere prooi. Alleen grote roofvogels, kerkuilen,
vossen, dassen en grote honden kunnen een gevaar zijn voor de
egel. De grootste vijand van de egel is de mens. Egels worden
vaak overreden door auto’s, maar ook land- en tuinbouwgif
maakt veel slachtoffers, waaronder (biologische) slakkengif.
Toch zijn egels ongevoelig voor veel giftige stoffen die voor de
mens zelfs dodelijk zijn. Stekende insecten en bijtende adders
deren hen niet.
In West-Europa gaat het slecht met de egels. Sinds 1994 worden
ze geteld; er is een afname van 70% sinds 1994. Dat komt door
aantasting van het leefgebied, meer wegen, schaarsere voedsel
bronnen (met name insecten zijn met 75% afgenomen.)
 
Egelziekte 2020
Eind april 2020 waren de eerste geluiden dat een zeer besmette
lijke en veelal dodelijke ziekte in België voorkwam; de egelziek
te. Niet lang daarna werden de eerste zieke egels in Limburg en
Gelderland gevonden. Onlangs is de eerste zieke egel in Huizen
gebracht.
Om de verspreiding van deze mysterieuze egelziekte tegen te
gaan, bouwt Egelbescherming Nederland een speciale quaran
taineruimte. Zieke egels worden daar opgevangen, zodat ze
andere egels niet besmetten.
 
Ruim de helft van de egels overleeft de ziekte niet. Jenny Kleve,
directeur en oprichter van Egelbescherming Nederland, vertelt
over de ziekte en de quarantaineruimte.
‘Hoewel de oorzaak nog niet is gevonden, worden nu drie ziek
teverwekkers uitgesloten: geen SARS-CoV2 (Covid-19-infectie),
geen Orf en geen MPV. Van de ziekte is nog niet bekend of het
een virus of bacterie is; Er is dus ook nog geen echt medicijn
gevonden.
Er zijn abcessen op poten, kop, en buik, zweren die heel pijnlijk
zijn. Als een egel overdag te zien is, dan is hij zijn dag- en
nachtritme kwijt, en is hij niet gezond. Zie je dat hij strammer
en langzamer loopt, kale plekken heeft, vliegen rond hem heen
zitten, of verwondingen aan kop en poten heeft, dan is snel in
grijpen noodzakelijk (dus dierenambulance inschakelen of zelf

egel naar egelopvang brengen). Vaak zijn dieren erg verzwakt
waardoor ze moeilijk te onderzoeken zijn. Als een egel in een
vroeg stadium bij de egelopvang komt, is er nog kans op gene
zing. Alles moet heel hygiënisch, dat kost geld, temeer daar
beschermingsmiddelen steeds duurder en schaarser worden.
Dus steun de Egelbescherming!’
Meer informatie op: www.egelbescherming.nl of info@egelbe
scherming.nl

Composieten basisgids van
Arie van den Bremer
door Lia oosterwaal
 
Ik was al in het bezit van de Grassen basisgids van dezelfde
schrijver, en was benieuwd naar deze inmiddels al wat oudere,
maar voor mij nog onbekende gids.
Voor de grassen werd een nieuwe sleutel gepresenteerd. Dat
gebeurt ook nu.
 
Het eerste kenmerk waarop geselecteerd wordt is de bloemkleur.
Laten we aannemen dat we een gele bloem hebben.
 
Achtereenvolgens staan nu alleen buisbloemen, alleen lintbloe
men, buis-en straalbloemen en franjebloemen bijeen. Het vol
gende kenmerk is de diameter van de bloem. Bij de gele buis
bloemen vind je eerst bloemen met de kleinste -3 mm- diameter
en daarna kijk je naar de lengte van de stengel. Dus van alle
bloemen met diameter van 3 mm vind je als eerste de bloem met
kleinste stengel, dan stengel iets langer en zo oplopend.
 
Je moet dus van de composiet die je wilt determineren 5 dingen
weten: kleur, het bloemtype, de diameter en de lengte van de
stengel.
Je komt dan op de pagina waar je verschillende foto’s van de
plant ziet, vooral details van omwindselblaadjes en stroschub
ben zijn erg mooi.
 
Of dit nu echt een makkelijker sleutel is, hangt af of je voldoen
de ‘normaal’ groeiende exemplaren hebt. Niet altijd vind ik de
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Utrecht Rubriek
Van, door en voor KNNV-ers uit de regio
Deze keer door: Leo Thijssen
 
...onder de rook van ...
 
Iedere keer weer verrast als ik "onder de rook"
van Utrecht.al wandelend weer nieuwe natuur
mag ervaren. Medio augustus wandelde ik met
wandelvriendin het klompenpad Beneden
eindsepad (± 10km), gelegen ten westen van
IJsselstein, in de driehoek Montfoort-Oudewa
ter-Benschop.
 
Start was in Benschop, een zogenaamd ‘lint
dorp’ van 13 km lang, te midden van een re
delijk extensief beheerd poldergebied, met
authentieke structuur van weteringen en
slootjes uit de 12-de eeuw. Het is dan ook een
klassiek weidevogelgebied, deels afgesloten
tussen half maart en juli. Aan de noordkant,
richting Willeskop aansluitend nóg een bij
zonder natuurgebied van Staatsbosbeheer met
plassen en polders. Aantrekkelijk voor vele
soorten vogels; als je het treft: Purperreiger,
Blauwe kiekendief, Roerdomp, Blauwborst en zelfs Kleine
zwaan.

Route Benedeneindsepad
bron: klompenpaden.nl/klompenpad/benedeneindsepad/
 
Wat betreft planten vielen op de overvloedige Krabbenscheer
(en dus diverse Glazenmakers gezien), alsook Knikkend en
Veerdelig tandzaad, composieten mét en zonder lint/straalbloe
men. Omdat deze laatste plant (Tandzaad) zo opvallend en
overvloedig aanwezig was langs de slootkanten, heb ik deze
uitvoeriger bestudeerd.
 
De naam Bidens tripartita/cernua dankt zij aan de zaadjes in
nootvorm van 0,3mm. Deze dragen minimaal 2 naalden met
weerhaakjes (bi-dens = 2 tanden), dit om zich vast te haken aan
bijv. schapenvacht voor verdere verspreiding.

door Cockie Streng
 
Alle leden worden uitgenodigd om de ALV 2020 bij te wonen op
15 oktober. Wegens Corona is het aantal leden dat de vergadering
fysiek kan bijwonen aan een maximum gebonden. We willen
iedereen die voornemens is te komen, verzoeken zich uiterlijk
op dinsdag 13 oktober per mail aan te melden bij de secretaris
(secretaris@utrecht.knnv.nl). Mocht het aantal aanmeldingen
het aantal beschikbare plaatsen overtreffen dan zoeken we
daarvoor een oplossing.
De stukken voor deze uitgestelde ALV vind je in de Convo
Voorjaar 2020, en in Convo zomereditie 2019 (notulen ALV
2019), die ook via de website in te zien zijn.
 
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vaststellen van de ALV 2019, zie Convo Zomereditie
2019
4. Mededelingen
5. Jaarverslagen
6. Kascontrole 2019; decharge penningmeester
7. Benoemen kascontrolecommissie 2020
8. Samenstelling bestuur. Cockie Streng is voornemens haar
functie als voorzitter neer te leggen. Dat betekent dat het bestuur
alle leden oproept om te overwegen om die taak van haar over
te nemen. Kandidaten wordt verzocht zich te melden bij de se
cretaris: secretaris@utrecht.knnv.nl. Mocht je meer willen
weten over de werkzaamheden als voorzitter, neem dan contact
op met Cockie Streng: voorzitter@utrecht.knnv.nl voor het
maken van een (telefonische) afspraak. Wij hopen tijdens deze
ALV een nieuwe voorzitter te kunnen kiezen.
9. Convo digitaal en/of papier
10. Rondvraag en sluiting
 
Om 20:45 start de presentatie van Tim van den Broek. Tim is
boswachter ecologie van Natuurmonumenten in Utrecht. Hij
vertelt in het kort iets over de natuurgebieden van de beheers
eenheid Utrecht en interessante ontwikkelingen op het gebied
van flora en fauna. Hij gaat in het bijzonder dieper in op de in
richting en behaalde doelen voor Landgoed Haarzuilens.

foto’s even scherp/duidelijk. Ik zou het winst vinden als er per
plant altijd foto’s waren van dezelfde onderdelen op dezelfde
plek van de pagina. Helaas zul je zelf moeten interpreteren wat
je ziet en kun je niet altijd omwindselblaadjes vergelijken.
 
De gids laat echter toch maar mooi 140 soorten composieten
zien en ik vond het boeiend om te ontdekken waarom Groot
streepzaad en Klein streepzaad 20 pagina’s uit elkaar liggen.
 
Voor €22,50 heb je een prima determinatie- en naslagwerk erbij
en als je dit via onze eigen afdeling “de boekenbestelservice”
doet, krijg je korting (inclusief fietstocht).
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Deze plant gedijt vooral goed in stikstofrijke omgeving. Wellicht
dat door de droogte van de laatste jaren gebiedsvreemd voedsel
rijk boezemwater wordt binnengelaten vanuit de Hollandsche
IJssel aan de noordkant en vanuit de Lek aan de zuidkant.

Tandzaad
foto: Leo Thijssen
 
De polders maken onderdeel uit van de Lopiker Waard, echt zo'n
gebied waar je over blijft verbazen, waar je in kunt verdiepen,
mijmeren, studeren. En dan te bedenken dat er nòg zo'n 115
klompenpaden in Middennederland te bewandelen zijn, met de
gratis te installeren app Klompenpaden interactief op pad.
Andere aanrader: Klompenpad Engelenburgerpad bij Herwij
nen/Zaltbommel.

Ponykauwen in het
Maximapark
door Frans Coolen
 
In de wintereditie 2019 van de CONVO heb ik geschreven over
'Schapeneksters in het Maximapark'. Schapeneksters als
woordspeling (met dank aan Cockie Streng) op Koereigers, die
vaak zitten op de rug van runderen. In dit geval waren het eksters
die op de rug van schapen gingen zitten.
Het Maximapark herbergt nog een andere soort die graag ver
toeft op de rug van een groot zoogdier: de ponykauw. Ook nu
weer tijdens een hardloopronde over 't Lint werd ik verrast door
het bijzondere schouwspel. Vlak langs 't Lint ligt een ponyweide
waarin drie crèmekleurige pony's lopen. Rondom de pony's
zwierven 5-6 Kauwen, die af en toe plaatsnamen op de rug van
de pony's. Dat was een grappig gezicht.
 
Razendsnel pakte ik mijn mobiel uit mijn gordeltasje om een
paar foto's te maken. Maar op dat moment ervoer ik pas hoe
lastig het is om met de telefoon te fotograferen als je haast hebt.
Wanneer je met je vingers op het verkeerde moment in de buurt
van het scherm komt, springt die naar een andere functie, zodat
je weer een paar vegen nodig hebt om in de fotomodus te komen.
Allemaal tijdverlies. Toen ik na mijn gehannes weer opkeek om
te knippen, zag ik dat de kauwen verdwenen waren. Want ook

Kauwen vertrouwen het niet als je een tijdje stilstaat bij hen in
de buurt en vliegen dan weg.
 
Na een tijdje wachten kwamen ze gelukkig weer terug, maar ze
waren schichtig. Ze gingen even op de rug van een pony staan
en vlogen dan weer weg. Een goede foto maken zat er niet in,
maar ik kreeg wel in de gaten wat de bedoeling van de Kauwen
was. Ze pikten haren uit de rug van de pony, en niet zo weinig.
Met de bek vol plukken vlogen ze steeds weg. Het was in het
broedseizoen, dus de haren waren ongetwijfeld bedoeld als
nestmateriaal. De pony's ondergingen het allemaal lijdzaam. Ze
bleven rustig staan en niets wees erop dat ze last van de Kauwen
hadden.
 
Uiteindelijk is het me gelukt om één foto te maken als 'bewijs
materiaal'. Een Kauw op de rug van een pony heb ik niet kunnen
vastleggen, maar wel een wegvliegende Kauw met een pluk
ponyhaar in zijn bek. Het is aan de lezer van dit artikel of dit
bewijs overtuigend is.

Kauw die wegvliegt met een pluk ponyhaar in de bek
foto: Frans Coolen
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Activiteiten afgelopen
periode
 
Zoals in de zomerconvo al vermeld werd, zijn in de periode april
tot en met juni 2020 alle activiteiten vanwege de coronamaatre
gelen geschrapt. Niet alleen de ALV met een inhoudelijke bijdra
ge over Natuurmonumenten in provincie Utrecht, maar ook de
vogelexcursie naar Landje van Geijsel en Waverhoek in april, de
rondleiding in het Maximapark op 17 mei, en het excursie
weekend naar de Drentsche AA op 12, 13 en 14 juni. Voor al deze
activiteiten geldt; als het weer kan bieden we ze opnieuw aan.
 
Voor de oeverzwaluwexcursie in juli  hadden we 2 locaties
voorbereid: De Vebo oeverzwaluwenwand in Bunschoten en
Hogekampsche Plas. We vonden het nog niet veilig om met el
kaar in een auto naar Bunschoten te rijden. Dus deze locatie
verviel.
 
Vogelexcursie Hogekampseplas-Noorderpark met de fiets
door Nel van Mijeren
 
Fijn om weer eens met elkaar -coronaproof- te gaan vogels kij
ken!!! Iedereen vanaf huis op eigen fiets in de buitenlucht. We
verzamelen bij het kunstwerk/kijkscherm aan de Plas: 7 mensen.
Het weer is half bewolkt, zon breekt af en toe door, temperatuur
20 graden en windkracht 2. Heel mooi licht om op de Plas te
kijken!
De eerstkomers zien een ijsvogel 3x langs vliegen!

IJsvogel
foto: Paul Damoiseaux
 
Met z'n allen zien we Oeverzwaluwen bij de wand en rondvlie
gend boven het water, tientallen. Verder zien we o.a. Tafeleend,
Grauwe nijl- en Canadese ganzen, Kokmeeuwen met juvenielen,
Visdiefje, Grote mantelmeeuw en horen de Cetti zanger. De
Oeverloper of Witgatje blijven een vraagteken.
 
Na nog 2 stops aan de Plas fietsen we door Beukenburg. Onder
weg horen/zien we Witte kwik, Mussen, Kneutjes, Putters. We

kijken ook nog even naar het nestgat van de Zwarte specht met
de hoop dat daar volgend jaar weer gebroed gaat worden.
 
Daarna volgt er een lekke band, wat een pech ! De fietser besluit
huiswaarts te gaan. Wij vervolgen onze tocht naar het Noorder
park: ook daar is een oeverzwaluwwand. Ondanks veel begroei
ing en een rietkraag op korte afstand, vliegen de Oeverzwaluwen
af en aan naar de nestholen. Prachtig dat zo dichtbij te zien. Ook
vliegen Boerenzwaluwen rond en zwemmen er Knobbelzwanen
in de sloot.
 
Gezien de tijd verkorten we onze route en fietsen rechtstreeks
weer huiswaarts. Wat we ook nog zagen: 2 vuurvlindertjes,
hazepootje en zandblauwtje.

Aktiviteiten komende
periode
door Renee Lommen
 
Paddenstoelenexcursie, eind september/begin oktober.
We vroegen Willy en Willebrord Dorresteijn om deze weer voor
ons te verzorgen. Reactie van Willebrord was: ‘Momenteel, met
Corona, ook bij de mycologische vereniging geen excursies. Te veel mensen
in risicoleeftijd. Half/Eind september is het misschien anders. Dan wil ik
het opnieuw bekijken’.
We hopen dat er toch nog een excursie komt! Hou dus de
KNNV-site in de gaten en bekijk de KNNV-nieuwsbrief, of geef
door dat je geïnteresseerd bent in een eventuele excursie. Mail
naar activiteiten@utrecht.knnv.nl
 
Wandelexcursie de ‘Taartpunt’ Tienhoven en de Bult, 11
oktober
In het Noorderpark heeft er de laatste jaren behoorlijk wat na
tuurontwikkeling plaatsgevonden. Mooie plekken zijn de
Taartpunt en de Bult. Hier zijn veel vogels te zien, Kieviten,
andere steltlopers, ganzen. We lopen via een mooi klompenpad
vanuit het streekmuseum naar een picknicktafel met boeiend
informatiebord over dit gebied.
 
 
Medio augustus waren er hier zowaar 2 snippen te zien! Daarna
vervolgen we onze wandeling langs plas- en drasstukjes naar de
Bult, vanwaar een goed uitzicht is op de plas die daar ontstaan is.
In een eerdere CONVO (Winter 2018) is dit gebied beschreven in
de Utrecht Rubriek. Het is merkbaar verder ontwikkeld en nog
mooier dan het toen was.
Vertrek om 10.00 uur vanaf het streekmuseum Vredegoed,
Heuvellaan 7 (waar je prima kunt parkeren, je fiets neer kunt
zetten).
Opgeven is verplicht bij activiteiten@utrecht.knnv.nl

11Herfst 2020



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: 25 november
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.

 Hele kwartaal     Foto van het kwartaal (www.knnv.nl/
afdeling-utrecht/foto-van-de-maand)

 sept/okt?  Paddenstoelenexcursie

 13 okt  Noorderpark

 7 nov  Geologische fietstocht

Activiteiten in Vogelvlucht
 

 

 
Geologische fietstocht, 7 november
door Lia Oosterwaal
Onlangs stond in het Stadsblad een aankondiging van een geo
logische fietstocht in het buitengebied ten oosten van Utrecht.
De VVV’s in Houten en Wijk bij Duurstede verkopen er boekjes
van, maar de route en het boekje is ook te downloaden: www.
grondwatertools.nl/geologische-fietsexcursie-utrechtse-heuvelrug-
en-kromme-rijngebied. De tocht is 42 km en onderweg is er van
alles te zien, maar dan moet je wel weten waar je naar moet
kijken en wat je dan kunt zien. En dat staat allemaal helder
beschreven in het boekje.
 
Wij willen de tocht met de afdeling fietsen, 42 km is goed te
doen. Omdat we veel stoppen, trekken we er een hele dag voor
uit. We starten om 10.00 uur op de parkeerplaats van station
Bunnik. Je kunt daar met auto en fiets komen, of met de trein
en de fiets. We zorgen dan dat we uiterlijk om 15.15 terug zijn
op het station, zodat de fietsen nog op tijd (na 16.00 uur mogen
er geen fietsen meer vervoerd worden in de trein) in Utrecht
aankomen.
 
Zodra je je hebt opgegeven, krijg je het boekje als PDF toege
stuurd. Je kunt dan vast inlezen. Ter plekke stoppen we om
boekje en uitzicht te combineren. Opgeven is verplicht bij acti
viteiten@utrecht.knnv.nl. En natuurlijk: als NS geen fietsen
vervoert, of andere corona maatregelen excursies niet toestaan,
dan gaat dit feestje niet door. Ook dat hoor je als je je hebt op
gegeven.

bron: www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/7/tno-stelt-geologische-
fietsroute-utrechtse-heuvelrug-en-kromme-rijngebied-samen

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.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


