
CONVO
KNNV afdeling Utrecht

CONVO
KNNV afdeling Utrecht Winter 2020



Van de nieuwe voorzitter
 
Je ziet het goed: de foto bij dit voorwoord is gewijzigd. Met ingang van
31 oktober 2020 heb ik het voorzitterschap van Cockie Streng overge
nomen. Al voor de zomervakantie had Cockie aangegeven te willen
stoppen. Als bestuursleden vonden we dat natuurlijk jammer, maar
ook wel begrijpelijk. Immers, na zes jaar volle inzet ben je toe aan iets
anders.
 
Cockie heeft heel veel voor de vereniging betekend. Toen ik ruim
tweeënhalf jaar geleden overwoog om me als secretaris beschikbaar te
stellen, was Cockie niet alleen voorzitter, maar functioneerde tevens
als secretaris, verzorgde de ledenadministratie en was webmaster. Ze
hield niet alleen de vereniging 'drijvend', maar was ook de stuwende
kracht achter de vernieuwing van de CONVO en de website. Zij is, om
het diervriendelijk uit te drukken, een echte duizendpoot. Cockie:
hartelijk bedankt wat je allemaal voor de vereniging hebt gedaan! We
zullen haar missen. O nee, toch niet. Want het goede nieuws is dat
Cockie bestuurslid blijft. Zij draagt zorg voor het aandachtsgebied
Communicatie en blijft in die rol natuurlijk webmaster.
 
Er hebben nog meer bestuurswisselingen plaatsgevonden. Immers, de
functies van secretaris en ledenadministrateur werden vacant. We zijn
heel blij dat Paul Raadschelders deze functies op zich heeft genomen.
Paul zal zichzelf elders in dit nummer introduceren.
 
Met de overstap naar het voorzitterschap heb ik me natuurlijk afge
vraagd waar ik accent op ga leggen. Grote koerswijzigingen hoef je niet
te verwachten. Bij ons KNNV-logo staat de tekst: 'vereniging voor
veldbiologie'. Het is vooral de veldbiologie in de klassieke zin die mij
drijft: waarnemen en onderzoeken welke planten en dieren in de na
tuurlijke omgeving voorkomen en hoe ze zich hierbinnen gedragen.
Een bijzondere vorm van natuurbeleving, dus.
 
Valt er over Corona nog wat te zeggen? Niet veel; vrijwel alle groepsac
tiviteiten liggen nog stil. Maar de planvorming voor nieuwe bezigheden
is wel weer enigszins opgepakt, zoals blijkt uit de rubriek 'Activiteiten
komende periode'. Veel van onze leden zullen individueel of in kleine
groepjes de natuur in trekken. Lia Oosterwaal doet in deze Convo
concrete voorstellen hiervoor, die ik van harte aanbeveel. Veel is nog
mogelijk!
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Kennismaking met de
nieuwe secretaris 
door Paul Raadschelders
 
Ik zal me even voorstellen: Paul Raadschelders is de naam.
Ik heb nog maar een korte geschiedenis binnen de KNNV.
Sommigen kennen mij: ik heb vorig jaar samen met Renee het
weekend in Krikkenhaar georganiseerd. Mooie herinneringen
heb ik aan de weekenden naar het Zwin (2018) en Lauwersmeer
(2019).

 
Verder heb ik een paar keer met de plantenwerkgroep geïnven
tariseerd. Mijn kennis van inheemse planten is heel beperkt. Op
school leerde je vroeger eigenlijk niets (de enige keer dat we het
bos in zouden gaan ging niet door: de leraar vond ons vlak voor
vertrek te onrustig). Pas toen ik veel later op de Warmonderhof
zat (nog in Thedingsweert) leerde ik een beuk van een eik onder
scheiden. Ben toen ook op de fiets naar de Drentse Aa gegaan en
heb daar in de weilanden langs de beek naar planten gezocht.
Kale jonker kan ik me nog herinneren en -in de bosrand– mus
kuskruid. Hopelijk gaat het weekend volgend jaar alsnog door.
 
Later ben ik geïnfecteerd geraakt door het orchideeënvirus, met
name van tropische orchideeën. Ik kweek thuis planten op de
vensterbank en sinds mijn ontslag\pensionering werk ik 2 dagen
in de week in de Botanische Tuinen in de Uithof. Daar verzorg
ik de orchideeën in de kassen, maak foto’s en laat bezoekers
‘echte’ orchideeën zien en ook ruiken.
 
Een pleurothallis-soort (met bloem van een cm): “Dat noem ik
een orchidee”. “Is dat een orchidee? Wat cool”. Of een Lycaste
aromatica: “eh…o ja, vanille!”. Meest gestelde vraag: “Wat moet
ik met die wortels doen (van zo’n phalaenopsis van de bouw

markt)? Kan ik ze afknippen?”. In de tropische kas kun je zien
hoe hij zich met lange wortels naar boven en naar beneden aan
de stam vast klemt. Of iemand brengt een wat treurig geval mee:
“Wat mankeert deze?”. Die is dan vaak niet meer te redden: “
Gooi hem maar in de kliko en koop een nieuwe; dan is de kweker
ook weer tevreden”.
 

Pabstiella tripterantha, Botanische Tuin Utrecht
foto: Paul Raadschelders

Orchideeën in Ecuador
foto: Paul Raadschelders

In de tuin van een vriendin
foto: Paul Raadschelders
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Laagraven
foto: Paul Raadschelders 
Dichtbij huis valt ook te genieten. Ieder jaar fiets ik een paar
keer naar Laagraven. Tot voor kort was daar een veldje met zo’n
6 soorten orchideeën. Daarvan is niets meer over: eerst geteisterd
door neerslag van asbest, daarna definitief om zeep geholpen
door bouwwerkzaamheden. Aan de andere kant van de weg is
nog een mooi stukje over met Rietorchis en Bijenorchis (en laatst
ook een enkele Grote keverorchis).
 
Kortom, ik hoop jullie vooral in het veld vaker te zien (corona
volente).

Coronatijd? Lees deze rou
tekaart natuurbeleving!
door Lia Oosterwaal
 
Rondje Zuilen
 
1. Onlangs startte ik met een paar anderen ‘een rondje Zuilen’:
tweewekelijks lopen we een dik uur langs de Vecht/Oud Zuilen
en kijken naar alles wat we tegenkomen in deze groene omge
ving.
Het voordeel is, dat we steeds kunnen aanpassen aan de nieuw
ste Corona maatregelen: we lopen in een grote, of in kleinere
groepjes/tweetallen en wisselen eventueel op de helft van de
wandeling, zodat je meer mensen ziet en spreekt.
Je kunt aansluiten bij het ‘rondje Zuilen’. Wij verzamelen op
donderdagen in de oneven weken om 16.00 uur pal langs de
Vecht onder de brug Franciscusdreef (Overvechtse kant). Het is
fijn als je tevoren aangeeft mee te willen lopen, i.v.m. groeps
grootte/corona. Wil je meer informatie: Lia Oosterwaal
030-2881904.

Tijdens het plannen van KNNV-excursies kwam dit initiatief ook
even ter sprake en dachten we terug aan ‘de donderdagavond-
excursie’ van weleer; 2010? Van mei tot september kon je op de
derde donderdag van de maand aanhaken bij een groepje om
ergens in de omgeving van Utrecht met elkaar de natuur in te
gaan. Opgeven was niet nodig. Soms waren er 10 mensen, soms
2. Maar na een tijdje kwamen er te weinig mensen en verzandde
de activiteit.
 
2. Nu er door Corona zoveel uitvalt en veel niet mag, dachten
we …Misschien zijn er mensen die zoiets ook willen organiseren.
Het kan klein: een rondje in eigen omgeving, of wat breder. Als
dat zo is, kunnen we jouw initiatief op de website en in de
Nieuwsbrief (eenmalig) aankondigen. Wie weet, sluiten er meer
KNNV-ers aan!
 
3. Wij kondigen nu dan ook al een nieuwe activiteit aan want
wij –het programmaclubje: Nel, Renee en Lia willen in elk geval
wat vaker op stap. Zolang corona een rol speelt, op loop/fietsaf
stand. We gaan starten en zien dan wel of we doorgaan of niet.
Als dat wel het geval is, zullen we het in de CONVO, website en
Nieuwsbrief aangeven.
Dit is ons plan: op de derde donderdag van de maand tussen
10.00–15.00 uur is er een excursie. De volgende bestemming
kiezen we met de groep die dan loopt. De eerste keer is dus op
donderdag 17 december. Nu wel met vooraf opgave! Heb je zin
om mee te gaan, geef je dan uiterlijk op voor zondag 13 decem
ber bij lia@natuurindestad.com
 
Natuur op de computer
 
Er zijn diverse digitale mogelijkheden om met de natuur bezig
te zijn; bijvoorbeeld door online presentaties te volgen en onder
zoeken/informatie tot je te nemen.
 
1. Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwali
teit (OBN) (https://www.natuurkennis.nl/). Deze organisatie
ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel
herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk
en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en
wetenschap samenwerken.
De werkgebieden van het Kennisnetwerk zijn:
- Nationaal Natuurnetwerk: inrichting van nieuw verworven
(landbouw)gronden naar bepaalde natuurtypen

Het leukst vind ik in de natuur rond te dwalen en naar orchi
deeën te zoeken. Ook als je er geen vindt is dat leuk: er valt altijd
iets (anders) te zien. Onvergetelijk waren 2 reizen naar Ecuador
met een klein clubje liefhebbers. Maar ook op vakanties minder
ver weg kijk ik altijd rond naar orchideeën en ander mooi spul.
Vraag me niet naar namen: tegenwoordig vergeet ik die meestal
weer snel.
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- Natura 2000: beheer en ontwikkeling gericht op het realiseren
van de (internationale) instandhoudingsdoelen voor habitats en
soorten en de daarvoor op te stellen herstelstrategieën en
maatregelen. Bijvoorbeeld voor de mitigatie van de effecten van
stikstofdepositie of door hydrologisch herstel.
- Soortenbeleid: behoud of herstel van populaties van bedreigde
en beschermde soorten en (waar nodig) bestrijding van invasie
ve exoten, hetzij door specifieke maatregelen, hetzij door inrich
ting en herstel van natuurgebieden.
- Cultuurlandschap: effectiviteit van het particulier landschaps-,
landgoed- en bosbeheer en van het agrarisch natuurbeheer.
Het Kennisnetwerk bestaat uit acht deskundigenteams (Beekdal
landschap, Cultuurlandschap, Droog zandlandschap, Duin- en
kustlandschap, Heuvellandschap, Laagveen- en zeekleiland
schap, Nat zandlandschap, Rivierenlandschap) en de Expertise
groep fauna.
 
2..KNNV afdeling Hoorn heeft regelmatig online lezingen
Een heel leuk initiatief. De lezingen zijn te vinden op: www.
knnv.nl/hoorn/. Binnenkort zijn daar te volgen:
-Lezing over invasieve soorten maandag 7 december 20:00 uur
-Mini lezing over korstmossen: dinsdag 15 december 20:00 uur
Op de site van de KNNV Hoorn vind je de inlogmogelijkheden.
 
3. Landelijk Youtube kanaal van de KNNV
www.youtube.com/results?search_query=KNNV). Wat kun je bij
dit kanaal zoal vinden?
- Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel
- Wat leeft er in mijn tuin? Lezing Douwe Greydanus
- Klaas van Dort: Minuscule korstmossen op volumineuze
boomlijken
- en nog veel meer (zelfs filmpjes van zomerkampen uit de vori
ge eeuw!)

Notulen ALV 2020, KNNV
afdeling Utrecht
15 – 31 oktober 2020
door Frans Coolen
 
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de Algemene Leden
vergadering veel later dan gebruikelijk in het jaar plaatsgevon
den en is bovendien op een heel andere manier verlopen. Kort
voor de geplande datum van 15 oktober 2020 werd landelijk als
gevolg van de coronaproblematiek sterk afgeraden om met meer
dan 4 mensen bij elkaar te komen. Daarop is de fysieke verga
dering afgelast en is naar de leden die zich voor de ALV hadden
aangemeld een mail gestuurd met de agendapunten waarover
een besluit moest worden genomen. Deze leden kregen tot en
met 31 oktober de tijd om de mail te beantwoorden.
De per saldo bij de ALV-besluiten betrokken 'aanwezigen' zijn:
Cockie Streng (voorzitter), Renee Lommen (natuurhistorisch
secretaris), Maarten Drost (penningmeester), Frans Coolen (se
cretaris), Paul Raadschelders, Nine Ebben, Jouke van der Kamp,
Lia Oosterwaal.
 
1. Notulen ALV 2019
Correctie: Nine Ebben maakt geen deel uit van de kascommissie
2019. Corrie Buschman daarentegen wel.
Naar aanleiding van: Het afdelingsarchief is ondergebracht in
het Gemeentearchief. De dia's van de bomencursus zijn nog niet
gearchiveerd.
 
2. Jaarrekening (realisatie 2019 en begroting 2020)
Alle betrokken leden zijn akkoord.
 
3. Voorstel ledencontributie 2021
Alle betrokken leden zijn akkoord.
 
4. Kascontrolecommissie 2019
De kascontrolecommissie keurt de financiële stukken goed en
heeft een document daaromtrent gestuurd naar de penning
meester. De penningmeester wordt gedechargeerd.
 
5. Kascommissie 2020
De kascommissie 2020 bestaat uit Jouke van der Kamp en Nine
Ebben.
 
6.  Bestuurswisselingen
Cockie Streng treedt af als voorzitter. Frans Coolen wordt be
noemd tot voorzitter. Paul Raadschelders wordt benoemd tot
secretaris en ledenadministrateur.
 
7. Digitale of papieren versie van de CONVO
Leden kunnen op verzoek uitsluitend een digitale versie van de
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CONVO ontvangen. Er wordt dan geen korting op de contributie
verleend.
De verzendkosten van de papieren CONVO blijken mee te vallen.
De overname van Sandd door PostNL heeft geen grote financiële
consequenties, dus de bestaande werkwijze blijft gehandhaafd.
 
8. Afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de
landelijke Vertegenwoordigende Vergadering en vertegen
woordiger voor de Beleidsraad van de KNNV
Er heeft zich geen afgevaardigde of vertegenwoordiger gemeld.
Deze taken zullen door het bestuur dienen te worden ingevuld.

Bedankt voorzitter!
 
Cockie Streng heeft de afgelopen Algemene Ledenvergadering
afscheid genomen als voorzitter. Enkele leden hebben een af
scheidsstukje geschreven. Cockie blijft deel uitmaken van het
bestuur met als aandachtsgebied ‘communicatie’ (website,
contacten).
De foto's bij dit artikel zijn van de hand van Ank de Hoop, ge
maakt bij de Vanishing Staircase van Birthe Leemeijer. Het ob
ject lijkt op een trap tussen het Centraal Museum en het water,
de treden zijn echter gekanteld en maar moeilijk te bewandelen.
Door o.a. de werkgroep Vergroening Singels is er beplanting
aangebracht op de trap.

foto: Ank de Hoop

 
Joke Stoop schrijft:
Cockie, hartelijk dank voor je inzet voor de KNNV. Ik hoop dat
je nog veel natuurplezier mag hebben in goede gezondheid!
Hartelijke groet.
 
Nel van Meijeren schrijft:
Beste Cockie, Dank voor je prettige, stimulerende voorzitter
schap en dank voor je treffende woorden ‘over Jeanne Huijs
soon’. Vriendelijke groet.

foto: Ank de Hoop

 
Lia Oosterwaal schrijft:
Dag Cockie, En nu zitten dan de jaren voorzitterschap 21ste eeuw
erop. De vereniging heeft veel baat gehad met jouw inbreng. Je
blijft in het bestuur toch nog een belangrijke rol spelen: je
gaat/blijft de website doen. Heel fijn om een site te hebben waar
je eindelijk zelfs de nieuwste info op kunt terugvinden.
Cockie, ik hoop snel tot ziens, op een excursie, het weekend, of
zo maar in de stad.
 
Nine Ebben schrijft:
Als ik aan Cockie denk, denk ik aan een krachtdadige vrouw.
Aan een vrouw die de afdeling goed heeft geleid samen met haar
medebestuursleden. Aan haar goede manier van voorzitten van
de ALV. Aan iemand die geniet van de natuur. Aan haar leerza
me en leuke bomenexcursie langs de singel. En aan haar pretti
ge gezelschap tijdens de KNNV-weekenden. Hartelijke groet.
 
Leo Thijssen schrijft:
Dank je Cockie, voor de persoonlijke invulling van het voorzit
terschap KNNV Utrecht.
De inleidende stukjes ‘van de voorzitter’ in de Convo vielen mij
op door dat je steeds iets wezenlijks, persoonlijks te melden had.
Je liet de natuur -in breedste zin- leven. En dat is wat mij betreft
toch wat ons als KNNV-leden, natuurliefhebbers bindt.
Heel sociaal van je om je als voorzitter zo'n lange tijd in te zetten;
de woorden bescheiden, duidelijk, lichtvoetig (sic) zijn wat mij
betreft ook van toepassing op je rol als voorzitter, dank!
 
Corrie Buschman en Jan Fransen schrijven:
Hoi Cockie, Dank voor al het werk dat je voor de afdeling heb
gedaan. Ik zou je graag een mooie bloem willen geven, maar ja...
We hebben mooie herinneringen aan je activiteiten voor de
bomen van het Zocherpark. Daarmee is iets fijns vastgelegd. Je
enthousiasme en energie is erg inspirerend en we prijzen ons
gelukkig met zo'n voorzitter. Geniet van alles wat je nu onder
neemt.
 
Ank de Hoop schrijft:
Hallo Cockie, Heel veel dank voor je grote inzet voor de Vereni
ging als voorzitter. Mede door jouw steun is het prachtige vere
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nigingsblad tot stand gekomen met alle activiteiten! Het ziet er
aantrekkelijk en boeiend uit en inhoudelijk heel goed verzorgd.
Ook veel dank voor het gidsen in het Zocherpark, waar ik jou
voor het eerst heb leren kennen. Je hebt mij geïnspireerd anders
naar de bomen en het park te kijken en dat draag ik steeds met
me mee!
De laatste excursie was op 1 maart 2020 over winterbomen in
het Zocherpark. Je liet ons heel veel zien en ook je favoriete plek:
een groep van 4 bomen: een Gewone esdoorn, een Moseik, een
Moerascipres en een Rode beuk. Alle vier geplant in 1870. Alle
seizoenen zien ze er anders uit en elk seizoen zijn ze weer
prachtig! Hierna arriveerden we bij het kunstwerk ‘De verdwij
nende trappen’ een initiatief van de werkgroep Vergroening
Singel. Ik geniet regelmatig van het Zocherpark en ook van deze
trappen. Voor jou heb ik enige foto’s gemaakt om te laten zien
hoe het er nu uitziet. Nogmaals veel dank van Ank en blijf ge
nieten van het Zocherpark!
 
Gitty Korsuize schrijft:
Cockie,
Ze ging waar geen KNNV-er haar voorging....
de Utrechtse gracht in!
Gelukkig kwam ze er ook weer uit,
en leidde ze afgelopen jaren de KNNV-schuit.

 
Jouke van der Kamp (ex penningmeester KNNV Utrecht)
schrijft:
Cockie, In het gezin strijden we, wie als eerste de nieuwe Convo
leest. Te beginnen met het  ‘Van de voorzitter’. Met een grijns,
een knipoog, bedenken we zelf een alternatieve titel: ‘Voorzitter

foto: Ank de Hoop

foto: Ank de Hoop

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).

gaat kopje onder’, ‘Meermin duikt op in Utrecht’, ‘Cockie weer
boven water’.
Je begrijpt het: we vinden de veldbiologie en (jouw) duiksport
een boeiende combinatie.
Op de ledenvergaderingen formuleer je je vragen kort en bondig.
Meestal krijg je (al tijdens de vergadering) een antwoord. Zo hoort
het. Mijn complimenten hiervoor!
We waren enkele malen samen naar de Vertegenwoordigende
Vergadering (VV). Zaterdags vroeg opstaan. Om half tien in
Driebergen, bij opening van de zaal, je eerste koffie. In de
lunchpauze (biologisch) lekkere broodjes en soep. Bladeren in
kratten met tweedehands boeken. Een hele dag in KNNV mate
rie ondergedompeld, en einde middag tevreden weer naar huis.
Ik vond dat gezellige dagen samen, en informatief bovendien.
 
Renee Lommen schrijft:
Cockie, Met de fotowedstrijd over de Utrechtse Natuur van 22
september tot en met 23 oktober 2013 in stadsboerderij Grifstee
de, daar begon het mee. Het bedenken van het concept van de
wedstrijd, een jury zoeken, digitale foto’s zien te ontvangen en
daarna alle foto’s laten afdrukken, opplakken en vervolgens
ophangen in Griftsteede: En de prijsuitreiking op 22 september.
Het was een supermooie tentoonstelling en het was een mega-
klus waar jij , Lia en ik aan werkten. Dank voor je enthousiasme,
know how en goede humeur.
Daarna was de stap naar het voorzitterschap voor jou niet al te
groot. Als mede bestuurslid ben ik onder de indruk van hoe je
dat gedaan hebt! De editoo-uitgave; zonder jou was die er niet
gekomen! Fijn dat je nog actief blijft bij het bestuur als
webmaster!

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.
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De kauw pikt doelgericht aan het netje, waarna er een paar pinda's
uitvallen
foto: Frans Coolen

Natuur rond een apparte
mentsgebouw in een
Vinexwijk (2)
door Frans Coolen
 
Hoewel appartementsgebouwen niet veel gelegenheid geven om
hongerige wintervogels een handje te helpen, heb ik vorig najaar
een netje ongebrande pinda's met een touwtje opgehangen aan
de balustrade van ons Frans balkon, een soort erker met open
slaande deuren. De aanleiding was dat ik afgelopen zomer voor
de eerste keer af en toe Koolmeesjes langs zag vliegen. Ze
speurden hoekjes en gaatjes af naar iets eetbaars. Dus dacht ik,
als ze 's zomers de weg weten op ruim 7 meter boven straatniveau
(de tweede etage), dan zullen ze ook wel 's winters het netje met
pinda's makkelijk weten te vinden. Ik verheugde me er al op om
vanuit de luie stoel de pikkende meesjes te kunnen waarnemen.
Daarmee zou de erker als een soort super-de-luxe vogelhut
fungeren: achteroverleunend en met een glaasje wijn in de hand
vogels bestuderen met het bevredigende gevoel ook nog iets voor
de stadsnatuur te betekenen.
 
Het heeft helaas niet zo mogen zijn. De hele winter heeft geen
enkel meesje of ander vogeltje het pindanetje bezocht. Begin mei
hing het nog onaangeroerd aan de balustrade, dus het werd tijd
het weg te halen. Maar dan ineens, tijdens het lezen van een
boek in de erker, hoorde ik een flinke klap van vleugels tegen
de balustrade en zag een in een oogwenk dat een Ekster een
pikaanval tegen het netje ondernam. Vergeefs, want alle pinda's
zaten er nog in, maar wel was duidelijk dat het netje eindelijk
was ontdekt. En de Ekster hield vol. Regelmatig ondernam de
vogel een poging, die hooguit 1 tot 2 seconden duurde. Maar het
zijn onhandige beesten; na een paar keer klappen met de vleugels
moest de vogel alweer opgeven.
 
De volgende dag 's morgen zag ik dat er wel degelijk een paar
pinda's uit het netje verdwenen waren. Zou het de Ekster dan
toch gelukt zijn? Ik nam plaats in de luie stoel en wachtte met
camera in de hand om vast te kunnen leggen hoe de Ekster te
werk ging. Plotseling hoorde ik weer geklap van vleugels, maar
nu kwam dat niet van een Ekster, maar van een Kauw! Het was
duidelijk dat de Ekster een Kauw had geattendeerd op deze
voedselbron. En de Kauw wist er wel raad mee. Dezelfde dag nog
was het netje voor driekwart leeg. Steeds kwam een Kauw aan
vliegen, pikte stevig tegen het netje, waar inmiddels een gat in
zat. De pinda's vielen op een brede rand onderaan de balustrade,
waarna de Kauw de pinda's stuk pikte en opat. Dat ging slordig,
want af en toe bleven er stukjes pinda op de rand liggen. En af
en toe kwam er een Ekster 'een graantje meepikken'. Binnen 24
uur waren de pinda's allemaal op en hing het lege netje te
wapperen in de wind. De Kauw (of Kauwen) hebben veruit de
meeste pinda's gegeten. De Ekster (of Eksters) moesten genoegen
nemen met de kruimels.
 

Er is iets wat ik meen te constateren uit wat er allemaal gebeurt
met Eksters en Kauwen rondom ons appartement. Beide soorten
zie je vaak bij elkaar in de buurt. Op het grasveld voor het ap
partementsgebouw mijden ze elkaar nooit, ook niet in het grote
Maximapark. Zelden zie ik vijandigheid, ze zijn onderling tole
rant. Biotoop en soort voedsel zijn voor beide soorten ongeveer
hetzelfde. In principe zijn het dus concurrenten van elkaar. Maar
ze gedragen zich nauwelijks als zodanig. Een reden hiervoor die
ik kan bedenken is dat ze ook een wederzijds voordeel hebben.
Door elkaar nauwlettend in de gaten te houden, wijzen ze elkaar
op de aanwezigheid van voedsel. Mijn ervaringen met het pin
danetje wijzen in ieder geval in de richting van deze verklaring.
 
Mooi om te zien dat verschillende soorten, terwijl ze concurrent
zijn van elkaar toch vreedzaam samenleven. Daar zouden wij
mensen een voorbeeld aan kunnen nemen.

Geef de CONVO kleur!
 
Vier keer per jaar ontvangt u een CONVO met lezenswaardige
artikelen, vaste rubrieken en een overzicht van alle activitei
ten van de KNNV afdeling Utrecht. En natuurlijk met prachti
ge foto's in kleur en (af en toe) zwart-wit.
 
De auteurs leveren soms fo
to's aan bij hun artikel. (Te)
Vaak moet de redacteur gras
duinen op internet om een
toepasselijk plaatje te vinden.
 
De redactie is op zoek naar meer foto's, met name voor de
voorpagina van de CONVO. De kwartaalnummers verschijnen
ongeveer in cyclus met de seizoenen, voorjaar, zomer, herfst
en winter. Hoe mooi is het als de foto's op de een of andere
manier een seizoen symboliseren? Heeft u zulke foto's in uw
bezit, en heeft u er geen bezwaar tegen dat zo'n foto de
voorpagina van een CONVO opsiert, stuur ze dan op naar re
dactie@utrecht.knnv.nl. De postbus van de redactie kan ook
ZIP-files aan!
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Utrecht Rubriek
Van, door en voor KNNV-ers uit de regio
Deze keer door: Paul Damoiseaux
 
Deze rubriek is sinds 2017 een vast onderdeel
van de CONVO. In de zomereditie bleef de
rubriek leeg, voor de wintereditie maak ik
deze noodoplossing, er is geen kopij aangele
verd. Is dit de laatste bijdrage en komt daar
mee met ingang van 2021 een einde aan deze
rubriek? Of zijn er mensen die, net als ik, een
beetje verliefd zijn op hun buurt en daar an
deren graag in laten delen?
 
Mijn ‘verliefdheid’ betreft de plek waar de
Leidse Rijn door het Merwedekanaal doorsne
den wordt. Een plek waar menig fotograaf is
blijven staan om er een herinnering vast te
leggen. De zonsondergang kan er dramatisch
mooi zijn, met een prachtige weerspiegeling
in het water.
 
Uit de Prentenverzameling Gemeentelijke
Archiefdienst komt onderstaande foto uit
1928. Met als bijschrift een fraai gedicht:
Stil drijven de schepen
Voor stormweer beschut
Om straks door de sluizen
Te worden geschut

Het Merwedekanaal nabij Utrecht, 1928
bron: Gemeentelijke Archiefdienst

Kruising Leidse Rijn en Merwedekanaal, 1992
bron: Monumentaal Utrecht, Monumenten en Water

Abel Tasmanbrug en Muntbrug, 2020
foto: Paul Damoiseaux

 
In 1992 is door de gemeente Utrecht in samenwerking met een
aantal Utrechtse bedrijven een kalender uitgebracht ‘Monumen
ten en Water’. Hierin is ‘mijn plekje’ opgenomen naast kanjers
als Manenburg en Zonnenburg aan de stadsbuitengracht en Oud
Amelisweerd langs de Kromme Rijn.
 
De brede watervlakte bij het Muntgebouw is ontstaan door het
samenkomen van de Leidse Rijn uit 1664 en het Merwedekanaal
uit 1891-1892. Er zijn dus bruggen nodig om met droge voeten
aan de overkant te komen. Op de foto zie je de Abel Tasmanbrug,
een ophaalbrug uit 1906. Iets verderop richting stad ligt nog zo’n

ophaalbrug, de J.P.Coenbrug uit 1897. En je ziet op de foto de
Muntbrug, een draaibrug uit 1887.
 
In 1952 is het Amsterdam-Rijnkanaal geopend en daardoor is de
scheepvaart op het Merwedekanaal sterk verminderd. En dat
maakte kennelijk het onderhoud aan dit kanaal minder nood
zakelijk. Ruim een halve eeuw later is dat terug te zien aan de
staat waarin bruggen en kades verkeren. In 2016 zijn in opdracht
van Rijkswaterstaat restauratie- en renovatiewerkzaamheden
uitgevoerd aan de Muntbrug en Ophaalbrug Leidsche Rijn. Die
liggen er nu weer prachtig bij!
 
En eind 2019 is begonnen aan het herstel van de kades. De kades
van het Merwedekanaal zijn eind 19e eeuw gebouwd op een
fundering van houten palen. Die palen zijn op bepaalde plekken
aangetast; wandelen langs het kanaal bij de Muntkade was al
jaren levensgevaarlijk vanwege het optreden van zogenaamde
‘sinkholes’. Maar het einde van de renovatie nadert, nog even
en de kades liggen er weer prachtig en veilig bij. Een plekje om
verliefd op te worden!
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Actviteiten afgelopen
periode
door Renee Lommen
 
Een aantal activiteiten in de herfstperiode hebben we vanwege
de coronamaatregelen geschrapt. Hieronder het verslag van wat
wel kon doorgaan.
 
Wandelexcursie de ‘Taartpunt’ ” Tienhoven en de Bult
Met 5 personen begonnen we deze wandeling vanaf het streek
museum Lievegoed onder een beetje dreigende lucht. Het pad
was behoorlijk modderig en enkelen dachten ‘hadden we ook
maar laarzen aangedaan’. In de lucht zagen we een aantal wa
tersnippen vliegen. En een klein bruin vogeltje, dat voor ons niet
duidelijk was te herkennen. Het zijn mooie open stukken om te
lopen, met een breed zicht en langs sloten die nogal begroeid
zijn. Op de plas zagen we, behalve kieviten en ganzen, niet veel
andere vogels. Op het bankje op de bult zagen we door de verre
kijker verspreid zo’n 6-tal mooie bruine reeën, de jonge waren
meer donkerbruin van kleur. Terug langs een iets andere bocht,
en aangekomen bij onze plek waar we onze fiets neerzetten,
konden we -beschut- zien hoe hard de regen viel.
 
Geologische fietstocht
Voor deze fietstocht -o.a. vermeld in het Stadsblad- waren de
nodige aanmeldingen binnengekomen om deze in KNNV-ver
band te rijden. We hebben moeten besluiten deze tocht naar
later datum te verplaatsen en dan kun je meefietsen. Tenzij je
als geïnteresseerde de tocht zelf al hebt gereden met de via de
link (https://www.gea-geologie.nl/nieuws/tno) gedownloade in
formatie.

Activiteiten komende
periode
door Renee Lommen
 
Vogels kijken bij Pluismeer en kampeerterrein De Zeven
Linden in Lage Vuursche, 16 januari
Het Pluismeer is een gegraven plas ten zuiden van Lage Vuursche
en het grenst aan natuurgebied De Stulp. Er staat een vogelkijk
hut en er zijn vaak dodaars te zien.
Vervolgens fietsen we rustig kijkend en luisterend de Stulplaan
af naar de Zevenlindenweg. Rondom kampeerterrein de Zeven
linden worden nog wel een kruisbekken gemeld. Laten we dui
men….
Verzamelen om 10:00 uur bij het Pluismeer (Stulpselaan)
De afstand van Utrecht-oost naar het Pluismeer is ongeveer 13
km. Het kampeerterrein ligt 3 km verder. Aanmelden tot don
derdagavond 14 januari bij activiteiten@utrecht.knnv.nl

 
Wandeling de singel rond op basis van Audio-tour, 7
februari
Elk seizoen biedt de singel een aparte bekoring. De lente met
het ontluikende groen, de zomer met de dichte begroeiing en
zijn schaduwspel, de herfst met de vele kleuren en de winter
met zijn silhouetten, vooral als er een pak sneeuw gevallen is.
Om de wandelaar op z’n tocht met een andere blik naar de
omgeving te leren kijken heeft de initiatiefgroep Vergroening
Singel een audiotour ontwikkeld.
De audiotour kan op een smartphone geladen worden en vertelt
in gesproken tekst en beelden het verhaal dat rond de singel
opgetekend is. Het eerste doel van de initiatiefgroep was om de
wandelaar te wijzen op hun verschillende projecten. Dat blijkt
nodig te zijn, want zonder aanwijzingen kan men daar gewoon
langs te lopen zonder ze te zien. Enerzijds goed omdat dit het
bewijs is dat de aangebrachte voorzieningen, zoals drijvende
eilanden en fauna uittreedplaatsen, niet storend zijn in hun
omgeving. Soms heb je zelfs de bijgeleverde foto’s nodig om ze
te vinden. De trap achter het Centraal Museum is niet zo
moeilijk te ontdekken, maar dat het een kunstobject is en wat
het doel ervan is, weten de meeste mensen niet. De audiotour
legt het prima uit.

 
 
Niet alleen aan de projecten van de initiatiefgroep wordt uitleg
gegeven, ook wordt tijdens de wandeling gewezen op typische
Zocher details, op de structuur van de watergangen, waar en
wanneer er singeldelen hersteld zijn en hoe dit is gebeurd. Aan
de hand van foto’s kunnen planten worden herkend. De audio
tour vertelt ook dat je sommige details niet kunt zien omdat het
zich onder water afspeelt, maar dat ook dit van groot belang is
voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Ook voor diegenen

foto: Renee Lommen

Vogelkijkhut Pluismeer
bron: https://www.dogwalktrail.nl/nederland/wandelingen/koninklijke-
wandeling/
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die denken de singel goed te kennen biedt de tour interessante
informatie en een nieuwe kijk op de omgeving van de singel..
De tour kun je downloaden (https://izi.travel/nl/4cb2-groen-
rond-de-singel/nl) op je telefoon. Scan de QR-code die je in het
scherm van je computer ziet. De tour downloaden vanuit de
App-Store of Play-Store kan ook. Je hebt dan meteen een reisgids
met toeristische audiotours voor bijna 3000 steden overal ter
wereld; het is even zoeken naar die éne in Utrecht!. Tijdens de
wandeling heb je geen wifi meer nodig. De start van de tour is
officieel op de Tolsteegbrug en loopt dan tegen de klok in rond
de hele singel. Kom je bij een punt waarover info wordt verteld,
dan start automatisch het verhaal. Het handigst is om oordopjes
te gebruiken. De hele wandeling duurt ca 2 uur, maar kan ook

afgebroken worden en later weer opgestart worden vanaf elk
punt rond de singel.
Lies König van de werkgroep Vergroening Singels is ook bij deze
audiotour aanwezig, zij kan nog meer toelichten.
Aanmelden voor zaterdag 6 februari bij activiteiten@utrecht.
knnv.nl
Start: 10:00 uur op de Tolsteegbrug naast het Louis Hartloper
Complex. Einde van de tour rond 13:00 uur.
 
Aderwinkelpad, klompenpad bij Werkhoven, 20 maart (be
gin van de lente)
Het Aderwinkelpad is een Klompenpad in het buitengebied
tussen Driebergen en Werkhoven. Zie voor meer info: klompen
paden.nl/klompenpad/aderwinkelpad/. Wij lopen slechts een
klein deel van het klompenpad maar genieten toch van alle
pluspunten: we lopen door een coulissenlandschap en genieten
van een afwisseling van weilanden en bosjes, van landweggetjes
en landgoederen. We zien oude wilgenrijen, prachtige eiken die
vast vroeger aangeplant zijn als schaduwplek voor het vee. Maar
we lopen ook langs een maisakker, waar in november bij het
proeflopen, grote groepen vinken en putters zaten te foerageren.
En waar -uit de tuin ontsnapte, mooie blauwe Hoofdjesgilia
bloeide.
 
We lopen ook deels verhard over stille wegen langs oude boer
derijen en met wat geluk zien we stinzenplanten in bloei. We
nemen dit pad als uitgangspunt voor een excursie, omdat het zo
makkelijk te bereiken is. We plannen de excursies lang van te
voren, en nu in november zitten we met corona maatregelen
waarmee je niet kunt carpoolen. We kunnen met de bus, lijn 41
stopt bij de halte Werkhoven het begin van het klompenpad.
Hoe mooi is dat. De bus 41 vertrekt in november vanaf halte C3
om 9:46 uur.

foto: Renee Lommen

Route Aderwinkelpad
bron: https://klompenpaden.nl/klompenpad/aderwinkelpad/

Start excursie bij de bushalte om 10:10 uur. Als deze bus tegen
die tijd niet rijdt, krijg je na aanmelding de nieuwe aanvangstijd
excursie en vertrektijden bus door.
Voor de excursie aanmelden voor 17 maart bij activitei
ten@utrecht.knnv.nl

 
Meer over het excursieweekend 2021
In juni 2020 hadden we een programma voorbereid in het
stroomgebied van De Drentsche Aa, een Natura 2000 gebied, een
oud Drents cultuurlandschap met madelanden (graslanden),
bosjes, houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen,
esdorpen, hunebedden en landgoederen. Door het gebied loopt
een groot aantal beken en beekjes, waaronder de Drentsche Aa,
Schipborgsche Diep, Zeegser loopje, Anloër diepje, Gasterensche
Diep, Deurzerdiep, Andersche Diep en Amerdiep. We verheug
den ons al op het verblijf in Noordlaren in een NIVON huis.
Vanwege Covid werd in juni 2020 het weekend afgelast.
 
We namen ons voor om het mooie programma in 2021 te gaan
doen. Jammer genoeg moeten we ook hier vanaf zien. Op de site
van het Nivonhuis ‘de Hondsrug’ staat dat dit huis pas per 1 juli
2021 weer open gaat, en dan aanzienlijk minder bedden beschik
baar zal hebben. We zullen ons mooie plan nog maar even in de
ijskast zetten.

Deelnemers KNNV-weekeinde Drente, 2003
foto: Paul Damoiseaux
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 Hele kwartaal     Foto van het kwartaal
 (www.knnv.nl/afdeling-utrecht/foto-van-de-
maand)

 16 jan  Vogels kijken Pluismeer/De Zeven Linden
in Lage Vuursche

 7 feb  Audio-tour wandeling de singel rond

 20 mrt  Aderwinkelpad, klompenpad bij Werkhoven

 ??  Meer over het excursieweekend 2021

Activiteiten in Vogelvlucht
 

 

De CONVO is de periodiek van de afdeling Utrecht van de
KNNV en verschijnt vier keer per jaar. Sluitingsdatum kopij
voor de volgende CONVO: 24 februari 2021. Kopij aanleve
ren via redactie@utrecht.knnv.nl
Een abonnement zonder lidmaatschap op de CONVO kost
€12,50 per jaar (vóór 1 april 2021: €11,50).
Contributie/lidmaatschap 2021: Gewoon lid: € 31,25 (vóór 1
april 2021: €30,25); huisgenootlid: € 13,50 (vóór 1 april 2021:
€12,50); jeugdlid*: € 19,00 (vóór 1 april 2021: €18,00) te
voldoen op rekening NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned.
Natuurhistorische Ver. Afd. Utrecht. Vanaf 1 september
2021 bedragt de contributie €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.

Van de penningmeester
door Maarten Drost
 
Als het goed is, heb je rond 5 december een email ontvangen
met het verzoek om contributie voor 2021 te betalen, of met de
mededeling dat je niet hoeft te betalen. Je kan betalen via de
bijgevoegde link. In afwijking met vorig jaar ontvangt elk lid een
eigen mail voor (alleen) de eigen contributie, dus met 1 bedrag,
gebaseerd op hoe je in de KNNV-administratie bekend bent. Het
bedrag is inclusief de vroeg-boek-korting.
Als je geen mail hebt ontvangen en wel email gebruikt: contro
leer de spamfolder om te zien of de mail onverhoopt daar te
rechtgekomen is en voeg het email adres toe aan de vertrouwde
adressen. Dan komen volgende mails wel in de inbox terecht.
Anders: stuur dan een mail naar penningmeester@utrecht.knnv.
nl met “nieuw mailadres”. Dan kan ik je per email herinneren
aan contributiebedrag en betaling.
Anders: graag het verschuldigde bedrag direct (let op vroeg-be
taal-korting) overmaken op NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon.
Ned. Natuurhistorische Vereniging, afd. Utrecht; graag met
vermelding van naam, zeker als de tenaamstelling van de reke
ning vanwaar de betaling afgeboekt wordt, afwijkt van uw eigen
naam.

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de nieuwe
website van de KNNV. Vanaf 1 februari 2021 gaat de nieuwe
site de lucht in.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


