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Het gras aan de andere kant
 
Het was een goed slakkenjaar. Vooral de Grote wegslak (Arion rufus)
was in groten getale aanwezig, vaak tot ergernis van tuinliefhebbers.
De slak doet zijn naam eer aan. In het Maximapark zag ik er talloze
met een slakkengangetje dwars de weg over steken.
 
Het zijn beesten waar wij wat van kunnen leren. Je kunt je namelijk
afvragen waarom ze zo'n gevaarlijke overtocht ondernemen. De slak
ken negeren grote risico's waarschijnlijk omdat ze er vanuit gaan dat
'het gras aan de andere kant groener is', of in ieder geval lekkerder. In
het park zijn beide kanten van het pad in ecologisch opzicht echter
identiek, niks groener dus. Ze baseren zich op een misvatting. De bo
venste van de foto's hieronder toont (geloof me) twee slakken die elkaar
in tegenovergestelde richting passeren. De onderste foto laat zien hoe
het vaak met overstekende slakken afloopt. Ze drogen uit en sterven
een jammerlijke dood. Domme beesten, waren ze maar gebleven waar
ze vandaan kwamen.
 
Het slakkengedrag doet me denken aan de vele verre vliegvakantierei
zen van voor de coronatijd. Wat ver weg ligt lijkt al gauw mooier. Maar
toen we door lockdown moesten blijven in eigen land, zagen we pas
hoe mooi dit is. Verre reizen belasten het milieu, het zal niet meteen
onze dood betekenen, maar nadelig is het zeker. Slakken weten waar
schijnlijk niet beter, maar ze geven ons wel het voorbeeld hoe het niet
moet. Laten wij daarom ons verstand gebruiken en de natuur dichtbij
huis blijvend waarderen.
 
De coronamaatregelen zijn inmiddels flink versoepeld en hopelijk
strooit de najaarsgolf geen roet in het eten. Want op het menu staan
weer zowat evenveel activiteiten gepland als voor de coronacrisis. Voor
binnenactiviteiten geldt nog wel een maximum aantal deelnemers,
afhankelijk van de grootte van de ruimte. Vooraf aanmelden is daarom
verplicht. Maar laat je er niet door weerhouden.
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Oversteken leidt bij slakken vaak tot stranden.
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ALV 2021
door Paul Raadschelders
 
Dinsdag 12 oktober 2021
Stadsboerderij Griftsteede, Van Swindenstraat 129 
Aanvang: 20:00 uur
 
In verband met corona is de Algemene Ledenvergadering, die in
het voorjaar zou plaatsvinden, verzet naar 12 oktober. De leden
worden van harte uitgenodigd om aan deze vergadering deel te
nemen. Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment
kan het aantal deelnemers aan een maximum gebonden zijn.
We vragen iedereen die aanwezig wil zijn zich aan te melden via
onze website (https://utrecht.knnv.nl/).
 
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vaststellen van de ALV 2020
Deze notulen zijn gepubliceerd in de wintereditie 2020 van de
CONVO, in te zien op onze website en te downloaden op https://
utrecht.knnv.nl/kennisbank/convo/
3. Mededelingen
4. Jaarverslagen
(algemeen, jaarrekening, activiteiten, plantenwerkgroep,
vogelwerkgroep)
5. Vaststellen ledencontributie 2022
6. Kascontrolecommissie (Jouke van der Kamp en Nine Ebben)
7. Benoemen kascontrolecommissie 2021
8. 120-jarig jubileum KNNV afdeling Utrecht
9. Rondvraag en sluiting

KNNV afdeling Utrecht bestaat 120 jaar
Onze vereniging is opgericht op 7 februari 1902, nog geen
anderhalve maand later dan de oprichting van de landelijke
KNNV, die plaatsvond op 27 december 1901. Volgend jaar
bestaan we dus 120 jaar. We willen als bestuur graag aan
dacht besteden aan dit jubileum, zij het op een kleinschalige
manier. De wijze waarop moeten we nog uitwerken; we
komen daar tijdens de Algemene Ledenvergadering nog op
terug.
Bij gelegenheid van een jubileum wordt vaak teruggeblikt op
het verleden van de vereniging. Als je al zoveel jaren bestaat,
kan het niet anders zijn dan dat je veel hebt meegemaakt wat
leuk is om weer boven water te halen. Echter, bij het huidige
bestuur is weinig bekend over onze historie, zeker wat be
treft de periode voor de jaren 80 van de vorige eeuw. Daarom
roep ik hierbij al onze lezers op om thuis eens te kijken of zij
misschien nog ergens wat historisch materiaal hebben lig
gen en dat beschikbaar willen stellen om wat meer over het
verleden van onze vereniging te weten te komen. Dat kan
van alles zijn: CONVO's, notulen, correspondentie, nieuwsbe
richten, persoonlijke ervaringen. Heb je iets gevonden, dan
kun je dat laten weten door een mail te sturen: voorzitter@
knnv.utrecht.nl
Zelf zullen we kijken wat er in het Utrechts Archief te vinden
is. Ook de CR-ROM met de 100 jaargangen van Natura is een
mogelijke bron van informatie.

Jaarverslag 2020 van KNNV
afdeling Utrecht
 
Het jaarverslag bestaat uit 4 delen: een algemeen deel, een fi
nancieel deel, een activiteitenoverzicht en de jaarverslagen van
de werkgroepen.
 
1. Algemeen deel
Het aantal leden is gedurende 2020 vrijwel gelijk gebleven. Per
1 januari 2020 telde de vereniging 188 leden; per 31 december
189 leden.
 
In 2020 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Cockie
Streng is afgetreden als voorzitter; zij is aangebleven als be
stuurslid in de rol van webmaster. Paul Raadschelders is in no
vember bereid gevonden het secretariaat en ledenadministratie
over te nemen van Frans Coolen. Frans heeft het voorzitterschap

op zich genomen. Maarten Drost is penningmeester en Renee
Lommen natuurhistorische secretaris.
De volgende leden verzorgden de publiciteit: Renee Lommen
(redactie Nieuwsbrief), Paul Damoiseaux (redactie CONVO),
Cockie Streng (webmaster).
De Activiteitencommissie bestond uit: Renee Lommen, Lia
Oosterwaal en Nel van Meijeren. Er zijn 7 digitale nieuwsbrieven
verspreid. De layout/stijl van de nieuwsbrief is gemoderniseerd.
Het kwartaalblad CONVO is 4 keer verschenen.
Er zijn 4 bestuursvergaderingen geweest, waarvan twee keer
online (ZOOM). Onderwerpen die ter tafel kwamen zijn onder
andere:
- activiteiten. Het jaarlijkse KNNV-weekend (Drentse AA) heeft
helaas niet door kunnen gaan.
- externe contacten (landelijk bureau KNNV)
- jaarplanning
- inhoud CONVO en Nieuwsbrief
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Jaarverslag 2020 van de plantenwerkgroep van de KNNV
afdeling Utrecht
door Richard Janzen
 
In 2020 is door corona van het binnenprogramma alleen de
jaarvergadering doorgegaan. Op deze avond heeft Gitty ons
geïnformeerd over het nieuw maaibeheer van de gemeente
Utrecht, Kleurkeur. Een van de onderdelen van het Kleurkeur
programma is het monitoren van de effecten van het maaibeleid.
Een aantal hooilandjes dat we de afgelopen jaren hebben geïn
ventariseerd valt af en een aantal nieuwe gebieden gaan we nu
inventariseren. De nieuwe Kleurkeurgebieden zijn de Klopdijk,
het Vechtoeverpark en de Dominee Abernathylaan. Het is een
nulmeting, want het maaibeheer gaat waarschijnlijk pas in 2021
in. Het Beatrixpark en het Kloosterpark blijven we inventarise
ren.

Beatrixpark, 2020
Ook in de koffiepauze zijn we aan het determineren
foto: Richard Janzen

Op de jaarvergadering heeft Wim Vuijk op inspirerende wijze
ons vele bijzondere planten van de stad Utrecht laten zien.
De eerste geplande binnenactiviteiten, oefenen van het determi
neren van grassen met herbariummateriaal, is wel doorgegaan.
De tweede avond kon niet meer doorgaan vanwege de corona
maatregelen. Ook de geplande excursie naar akkers in Haarzui
lens waar akkeronkruiden te zien zijn, is niet doorgegaan van
wege corona.
 
De geplande inventarisatie van de Helweide in Amelisweerd is
niet doorgegaan. De inventarisaties van De Oude Kweek in
Amelisweerd, delen van het Buitenhof in het Maximapark en
Kleurkeur hooilandjes konden later in het jaar in kleine groepjes
wel doorgaan.
 

Dominee Abernathylaan, 2020
foto: Richard Janzen

- jaarrekening, begroting; besloten is de ALV 2021 uit te stellen
i.v.m. Corona
- overgang naar nieuw systeem voor ledenadministratie
- overgang naar een nieuwe website
De Algemene Ledenvergadering was uitgesteld als gevolg van de
coronamaatregelen en vond plaats op 15 oktober 2020. Omdat
op het laatste moment de vergadering door coronamaatregelen
niet fysiek kon plaatsvinden, is de vergadering op hoofdpunten
(agendering en besluitvorming) via email afgehandeld.
De vertegenwoordigende vergadering van de landelijke KNNV is
bijgewoond (ook via ZOOM) door Frans Coolen en Paul Raadschel
ders. De Beleidsraad in februari werd bezocht door Frans Coolen;
in november was de afdeling niet vertegenwoordigd.
De vereniging neemt deel aan het MAGIE-overleg van de Gemeen
te Utrecht.
De vereniging heeft voor de tweede keer een Ger van Zanen
voucher toegewezen gekregen voor de restauratie van watertuin
tjes in de stadswijk Lombok. Ten gevolge van werkzaamheden
aan de kades van het Merwedekanaal is de restauratie nog niet
gerealiseerd.
Bij de overgang naar het nieuwe ledenadministratiesysteem
heeft elk lid een nieuw lidnummer gekregen. Het nieuwe
nummer staat op de achterkant van de CONVO.
 
2. Financieel deel

 
 
 
3. Activiteitenoverzicht 2020
De volgende excursies zijn gegeven:
- Nuldernauw en Kijkhut Putten (1 februari)
- Winterbomen in het Zocherpark (1 maart)
- Botanische stadswandeling in Utrecht (6 september)
- Vogelexcursie Hogekampseplas-Noorderpark met de fiets (11
juli)
- Wandelexcursie de ‘Taartpunt’ Tienhoven en de Bult (11 okto
ber)
- Geologische fietstocht (7 november)
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Botanische stadswandeling, 2020
Rimpelgras gevonden in de 2e achtersteeg
foto: Richard Janzen

Naast de geplande activiteiten hebben Saskia Bantjes en Ryoko
Appelboom nog drie andere gebieden geïnventariseerd die niet
op de activiteitenkalender stonden; de Gelderlantlaan en Lies
boschpad en het Fort Blauwkapel.
 
Van al deze inventarisaties zijn verslagen gemaakt.
 
In het voorjaar kwam het boek ‘De Stadsflora van de Lage Landen’
van Ton Denters uit. Hierin stond een botanische stadswandeling
in Utrecht. De laatste activiteit in september was de stadswan
deling door Utrecht naar aanleiding van het boek. Door de grote
belangstelling werd de groep te groot voor één wandeling en
hebben we op twee zondagen verrassend veel leuke en bijzon
dere planten kunnen bewonderen.
 
Wat minder zichtbaar is de activiteit van Jouke van der Kamp.
Hij heeft de betrouwbaarheid van onze Tansley schattingen
statistisch onderzocht. Met als resultaat dat we meer aandacht
moeten hebben voor een gelijk referentiekader voor het schatten
van de Tansley-score. In 2021 hebben we dat opgepakt.
 
Voor het onderlinge contact zijn 12 nieuwsbrieven verstuurd.

De Oude Kweek Amelisweerd, 2020
In de koffiepauze uitwisselen van wat de verschillende groepjes heb
ben gevonden
foto: Richard Janzen

Broedvogeltelling op
Gunterstein 2 
door Maarten Drost en Menko Vlaardingerbroek
 
Leden van de vogelwerkgroep hebben Gunterstein, in Breukelen,
tussen 31 maart en 29 juni zes keer ’s ochtends vroeg en twee
maal ’s avonds laat bezocht om broedvogels te tellen. Het gebied
waarin geteld is, is een deel van het landgoed. Het telgebied
Gunterstein bestaat uit 19,3 ha bos en 32,7 ha weide plus bebou
wing. In totaal hebben we van 28 soorten 190 territoria vastge
steld (zie tabel 1). Dat is 18% meer dan verwacht. Daarnaast
hebben we tweemaal boommarters gezien: twee ’s ochtends en
daarna één ’s avonds.

Kasteel Gunterstein
bron: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2dc2b2b9-924b-4eff-b700-60
da8a9ce1d6/resource/a7be0589-297b-4b9e-b115-32700ac32664/
download/breukelen-gunterstein-1289-4649-feb-2003-nr-35.jpg
 
In dit artikel presenteren we niet alleen een overzicht van het
aantal vastgestelde territoria, maar we vergelijken dat aantal
ook met het verwachte aantal territoria. Dat verwachte aantal
(de referentiewaarde) is gebaseerd op Nederlandse vogels in hun
domein van Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans (2021). In dit
boek wordt voor iedere vogelsoort beschreven hoeveel broedpa
ren er verwacht worden in een bepaald landschap (bijvoorbeeld
veenweide, of ooibos langs de Vecht). Bij het vergelijken maken
we onderscheid tussen algemene en schaarse vogels. Algemene
vogels zijn vogels waarbij we tenminste 3 territoria gevonden
hebben, of waarvan er volgens Kwak en Kooijmans (2021) ten
minste 3 territoria te verwachten waren binnen het telgebied
Gunterstein op basis van referentiewaarden voor dit type wei en
bos. Andere vogels heten schaarse vogels.
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Fig. 1 Kaart met broedvogels van Gunterstein. Afkortingen van algemene vogels in de legenda van tabel 1, van schaarse vogels in de tekst
bron: Maarten Drost, Menko Vlaardingerbroek 
Meest voorkomend zijn Tjiftjaf, Zwartkop en Vink (20+ territo
ria) (fig. 1 en # gemeten in tabel 1). Schaarse vogels zijn: Bosuil
(BU), Groenling (Grl) en Krakeend (KE) (elk 2 territoria); Groene
specht (GS), Holenduif (HoD), Knobbelzwaan (KZ), Rietzanger
(RZ), Kleine karekiet (KK) en Witte kwikstaart (WiK) (elk 1 terri
torium). Meer voorkomend dan verwacht zijn met name
Boomklever, Heggemus en Roodborst. Minder voorkomend zijn

Tabel 1. Aantal territoria in Gunterstein. De 1e kolom geeft het aantal in 2021 getelde territoria, in totaal dus 190. De 2e kolom het aantal terri
toria dat we konden verwachten op basis van de samenstelling van Gunterstein volgens gegevens uit: "Nederlandse vogels in hun domein. Robert
Kwak en Jip Louwe Kooijmans 2021, KNNV uitgeverij", in totaal dus ruim 160. De derde kolom geeft de verhouding tussen gemeten en verwacht:
hoe rijk is dit gebied aan deze vogel. De verrijkingsfactor is alleen berekend als er tenminste 3 territoria verwacht of gemeten zijn. Vogels zijn
gerangschikt op verrijkingsfactor. Er worden drie groepen onderscheiden: verrijkingsfactor groter dan 3/2 (vet) "meer voorkomend"", verrijkings
factor kleiner dan 2/3 (cursief) "minder voorkomend", of tussen beide waarden (onderstreept) "zoals verwacht". De vierde kolom geeft de bos
preferentie: (aantal verwacht in bos)/(totaal aantal verwacht). De laatste vier kolommen geven de meer gedetailleerde data hoe het verwachte
aantal berekend is. Er is 19,3 ha "ooibos langs de Vecht" plus 32,7 ha "veenweide", de exacte dichtheden zijn door de auteur aan mij (MD) verstrekt.

Kievit, Huismus en Boerenzwaluw (0 gemeten op 3-5 verwacht).
Ook Fitis en Grauwe gans komen weinig voor.
De groep meer voorkomende algemene vogels heeft een hogere
bospreferentie (0,85) dan de minder voorkomende algemene
vogels (0,22). De Fitis is enige algemene bosvogel die minder
voorkomt dan verwacht; de Merel en de Koolmees zijn bosvogels
die voorkomen zoals verwacht.
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Algemene bosvogels komen meer voor dan verwacht en algeme
ne weidevogels minder (zie rode lijn in fig. 2). Deze relatie is
significant. Uit het SOVON archief zijn ook de waarden van 1985
gebruikt, deze waarden zijn weergegeven in blauw in figuur 2.
De totale dichtheid in 1985 was 2.2x zo hoog als in 2021. Ook in
1985 komen algemene bosvogels meer voor en algemene weide
vogels minder dan verwacht. Het valt op dat de Fitis, de Koolmees
en de Houtduif in 1985 veel meer voorkwamen.

Fig. 2. Verrijkingsfactor als functie van bospreferentie (=#bos/(#bos+
#weide)). De minimale waarde van bospreferentie is 0, referentie
dichtheid is 0 in bos; maximum 1: referentie dichtheid is 0 in weide. Al
leen algemene vogels in 2021 zijn opgenomen in deze figuur, aangeno
men is dat de bospreferentie in beide jaren identiek is.
 
Er zijn meerdere mogelijke oorzaken voor het lage aantal wei
devogel territoria in deze biologisch beheerde weides:
- Boerderij zit niet in telgebied (mus, boerenzwaluw)
- Mogelijk zijn de sloten niet goed genoeg geïnventariseerd
(meerkoet)
- Weides zijn vroeg beweid (huiskavels) (ook reden mislukken
knobbelzwanennest?)
- Er is veel bos in de buurt (predatie o.a. boommarter, vos,
roofvogels en kraaien)
- De weides zijn niet ingericht en worden niet beheerd voor
weidevogels volgens de eisen die aan weidereservaten gesteld
worden, namelijk: plas-dras, hoogwater in voorjaar, beweiding
pas na 15 juni
Conclusie:
Het bos op Gunterstein is rijk aan vogels, de weides zijn arm aan
vogels.
Referentie:
Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans, 2021. Nederlandse vogels
in hun domein. KNNV uitgeverij.

Natuur rond een apparte
mentsgebouw in een
Vinexwijk (5)
door Frans Coolen
 
Soms kom je voor raadsels te staan, zelfs als het de schaarse
natuur in of rond een appartementsgebouw betreft. Om de ga
lerij wat op te fleuren hebben wij een paar bloembakken aan de
balustrade gehangen. Bij het water geven zag ik in een van de
bakken een dode muis liggen. Je zou misschien verwachten dat
het een Huismuis of Huisspitsmuis was, maar dat bleek niet het
geval. Gezien de rossige kleur van de vacht moest het een Rosse
woelmuis, Aardmuis of Veldmuis zijn. Dit soort muizen hoort
niet thuis in een bloembak op de tweede verdieping. Ze zijn
vooral te vinden in bossen en het open veld, dus niet in een
nieuwbouwwijk met in hoofdzaak betegelde achtertuintjes.
 
De dichtstbijzijnde groenstrook bevindt zich op 150 meter af
stand. De muis kon niet zelf in de bloembak zijn gekropen en
daarna zijn overleden, dat was wel uitgesloten. De enige waar
schijnlijke mogelijkheid is dat het dier er als tijdelijke bewaar
plek is neergelegd door een vogel. Een vogelsoort die daarvoor
in aanmerking komt is de Ekster. Met enige regelmaat komen
Eksters een kijkje nemen op de galerij en in de bloembakken.
Zeker weten dat dit het werk van een Ekster was, doe ik natuur
lijk niet. Maar een aanwijzing heb ik wel. De muis heb ik niet
weggehaald, maar laten liggen in de bloembak, en toen ik een
uurtje later terugkwam lag het beestje op de vloer van de galerij.
Ik denk dat een Ekster zijn prooi is komen ophalen, maar
daarbij gestoord is door iemand die op dat moment de galerij op
kwam lopen. De muis is nogal zwaar voor een Ekster, dus de
vogel is zonder de muis weggevlogen. Maar ja, gezien heb ik het
niet. De hele situatie blijft een beetje raadselachtig.

De rossige kleur van de vacht betekent dat dit geen Huismuis of Huis
spitsmuis is
foto: Frans Coolen
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De Eksters vormden overigens in toenemende mate een plaag
voor de appartementsbewoners. Iedere bloembak die op de ga
lerij stond of aan de balustrade hing werd bezocht door Eksters,
die er met hun snavel in wroetten en daardoor heel wat grond
op de galerijvloer morsten. Steeds met veger en blik de grond
weghalen en weer terugstorten in de bloembakken haalde niet
uit, de Eksters bleven volharden in hun gedrag. Natuurlijk
konden ze worden verjaagd, maar na verloop van tijd kwamen
ze steeds terug. Uiteindelijk vond ik een vogelvriendelijke ma
nier om ze van de bloembakken weg te houden. Door stukjes
ijzerdraad van 20 centimeter lang rechtop in de bloembakken
te steken op pakweg 10 centimeter afstand van elkaar bleven ze
uit de bakken. De ijzerdraden vonden ze blijkbaar te hinderlijk
om met hun kop heen en weer door de losse grond te zwaaien.
Binnen de kortste keren hadden alle galerijbewoners stukjes
ijzerdraad in hun bloempakken gestoken. Tot op de dag van
vandaag zijn de Eksters weggebleven.

Overigens zijn Eksters ook gek op peren!
foto: Paul Damoiseaux

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.

Activiteiten afgelopen
periode
door Renee Lommen
 
Zouweboezem, 5 juni
 
In tegenstelling tot de extreem warme dagen ervoor was het op
5 juni wat donker weer met dreigende lucht. Wij vonden het
niet erg. We konden heel mooi kijken, zonder al te veel last van
zonschittering, warmte en drukte van andere mensen.

foto: Renee Lommen

Waterscheerling
foto: Renee Lommen

Wat een mooi gebied is de Zouweboezem toch. Nog maar net de
bus uit, vloog er een purperreiger langs. Op weg naar het
startpunt zagen we een ooievaarsnest met 2 jonge ooievaars en
een ouder. Maarten, die uit Utrecht was komen fietsen, had vlak
voor Zouweboezem een roerdomp vanaf de dijk het riet in zien
vliegen. En we zagen nog veel meer: Bruine kiekendieven (diver
se exemplaren, man en vrouw), Rietzanger, Blauwborst, Kleine
karekiet, Rietgors, Krakeenden, Bergeenden, Wilde eend, Lepe
laars, Witte reiger, Witte kwikstaart, Kieviten (en een pul), Tu
reluurs (met een pul), een paar Grutto’s, Kneu, Vink, Heggemus,
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Putter. En waar we op hoopten: de Zwarte sterns waren aan het
broeden op zo’n 20 speciale nestvlotjes. En er was een Witvleu
gelstern bij. Mooi! Andere bezoekers stonden te wachten en te
kijken of ze de eerder gesignaleerde Roodmus nog zagen.
Groen overal, veel Fluitenkruid, Riet, Bitterzoet, mooi bloeiende
Waterscheerling.
Het stuk na het vakantiehuisje de Kikker was behoorlijk op de
schop gegaan. Het lager gelegen moerasbos was verdwenen; er
was nu plas en dras waar veel vogels zich ophielden.

foto: Renee Lommen
 
Tichelgaten bij Buren, 21 juni
 
Iedereen reed in een enorme regenbui naar Buren. Jammer, want
ik had me- zoals iedereen- enorm verheugd om door dit prach
tige hooiland te lopen en te genieten van de vele vlinders en li
bellen. Gelukkig regende het niet de hele tijd, het was soms zelfs
helemaal droog en daar zagen we ook insecten van genieten.

foto: Renee Lommen

Het is een gebied met geschiedenis en daarover eerst maar iets.
Ik lees op internet: De Tichelgaten zijn ontstaan door klei- en zand
winning. Op de kaart van Buren in 1890 zijn de eerste gebouwen van de
N.V. Waalsteenfabriek te zien, langs de Korne, Kornedijk en Hennisdijk
waar nu bouwbedrijf Van Kessel staat. De klei is gewonnen op een
stroomrug langs de Hennisdijk. Het terrein is met de hand tot 1 meter
afgegraven. Daardoor kwam kalkhoudend zand te voorschijn. In de af
gegraven delen ontstonden natte graslanden, struwelen, elzenbos en
ruigten. De plassen zijn tussen 1922 en 1964 ontstaan door het opzuigen
van zand. De grote plas, waar het gebied zijn naam “de Put van Buren”
aan te danken heeft, is tussen 1951 en 1954 gegraven. Eind jaren ‘60
heeft de gemeente Buren plannen om op het Tichelterrein een nieuwbouw
wijk neer te zetten, maar die worden tegengehouden door mensen die de
natuurwaarde inzien. Na 1970 koopt Staatsbosbeheer een groot deel van
het terrein. Later komen er nog enkele percelen en plassen bij. Sinds die
tijd worden de Tichelgaten beschermd en beheerd.
De waterstand in het natuurgebied varieert steeds. Soms is het er droog
en staat het water in de plassen laag. Andere keren staan zelfs sommige
paden onder water. Het water in de plassen is kraakhelder. Dat is te
danken aan het kwelwater, dat van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe
komt.
Bron: https://www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe/tichelgaten-of-de-put-van-
buren
Vandaag zagen we verschillende soorten orchideeën in bloei, die
je normaliter niet tegelijkertijd in bloei ziet. Leve dit vreemde
voorjaar. Zo zagen we: de Bijenorchis, de Grote keverorchis,
Moeraswespenorchis en Gevlekte orchis. Je loopt werkelijk
tussen velden vol, dus van echt zoeken was alleen sprake bij de
Bijenorchis.

Grote keverorchis
foto: Renee Lommen

De aanwezigheid van zoveel en zo veel soorten orchideeën laat
zien hoe rijk dit gebied aan planten is. Zo zagen we ook een
slootje vol met Grote boterbloem. Verder zagen we Parnassia,
Glad walstro, Kruisbladwalstro, heel veel Grote ratelaar, Pen
ningkruid, Speerdistel, Kale jonker, Echte valeriaan, Knoopkruid
en Agrimonie. Om maar een paar soorten te noemen.
We hebben genoten van dit gebied. Ondanks de miezer hebben
we enorm veel gezien. Dat belooft wat als je een keer een bezoek
brengt aan dit niet al te grote gebied bij mooi weer!
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Westbroekse Zodden, 19 juli
 
Een heel mooie wandeling door het gebied. Op de terugweg zagen
we op de Koppeldijk twee Steenuiltjes tegelijkertijd die op ver
schillende daken/dakgoten zaten.
Excursies naar Beukenburg en Moerputten zijn vanwege regen
achtig weer afgelast.
 
Gelegenheidsexcursie Kennemerstrand, 22 augustus
door Ernst Lippe en Marcel Hospers
 
Voor de mensen die nog nooit van het Kennemermeer gehoord
hebben, het is een beroemd gebied bij plantenliefhebbers.
Hoewel het misschien voornamelijk bekend is vanwege de
zeldzame orchideeën, zoals de Groenknolorchis en de Honingor
chis, groeien er nog een hoop andere bijzondere soorten. Ik ben
er gisteren nog geweest, er staan nog maar een paar bloeiende
orchideeën, maar er is volop Parnassia en een hoop andere leuke
soorten.

foto's: Marcel Hospers 
Het gebied is vlak bij de Pier van IJmuiden. Er zijn daar niet veel
interessante planten, maar soms wel interessante beesten. Ik
heb er regelmatig zeehonden en bruinvissen gezien. Verder
zitten er regelmatig interessante vogels. Het is een heel eind
lopen naar het eind van de pier (meer dan 2 km).
 
Geologie werkgroep van KNNV, 4-5 september
door Lia Oosterwaal
 
In het weekend van 4-5 september was ik voor het eerst mee met
de geologische werkgroep van de KNNV. Dat was me een erva
ring! Wat een geweldig leerzaam en leuke dagen heb ik gehad.
Twee keer per jaar organiseert deze werkgroep excursies. Om
het jaar gaan ze naar het buitenland. Dit jaar was Ootmarsum
aan de beurt en ging de aandacht uit naar de stuwwallen. De
nadruk lag op de vorming van het landschap en de veranderingen
in tijd, o.a. door de invloed van de mens. Zoals elke werkgroep
of afdeling, heeft ook deze werkgroep zo zijn eigen gewoontes.
Omdat veel leden oud docent zijn, is er een stevig netwerk van
kenners die gevraagd worden zo’n weekend te begeleiden. Dit
keer werd dat gedaan door Henry Hooghiemstra. Nog aan het
werk heeft hij veel onderzoek naar pollen in de bodem gedaan
en zo leerden wij in dit weekend een pollendiagram lezen. Met
interesse voor het ontstaan en het lezen en begrijpen van het
landschap zit je bij deze werkgroep wel goed. Je hoeft niets af te
weten van geologie of geomorfologie; je bouwt vanzelf die
kennis op. Kijk voor meer informatie over de werkgroep (je moet
lid zijn om mee te kunnen gaan) op de KNNV site.

Activiteiten komende
periode
 
Paddenstoelenexcursie Oud-Amelisweerd, 16 oktober 
Oud-Amelisweerd is een kleibos met oude lanen. Ook in droge
jaren is daar het nodige te zien aan paddenstoelen. Gelukkig
regent het dit jaar wat vaker. Wij hebben een aantal jaren gele
den nog een Pruikenzwam gespot. Een zeldzaamheid. Verder is
het afwachten wat moeder natuur ons laat zien in dit gevarieer
de oude bos.

Pruikenzwam
bron: https://www.uitgeestonline.nl/item/blikvanger-pruikenzwam-2240/

Willy en Willebrord Dorresteijn-Lindenbergh zullen deze excur
sie begeleiden, zaterdag 16 oktober om 13:00 uur op de Koning
slaan,140.1 x 452.9 km (De aanduiding Koningslaan 140.1 X
452.9 heeft betrekking op de coördinaten van de topografische
inventarisatieatlas. De coördinaten op de kaart laten het kuis
punt zien bij Vroeg, de Achterdijk en de oprijlaan van Oud-Ame
lisweerd).
Opgave voor vrijdag 15 oktober via utrecht.knnv.nl/agenda/
paddenstoelenexcursie-oud-amelisweerd/
 
Geologische fietstocht, 13 november
Alweer ruim in jaar geleden las Lia Oosterwaal in het Stadsblad
een aankondiging van een geologische fietstocht in het buiten
gebied 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. In 2020 hadden we deze fietstocht
gepland; vanwege corona ging het niet door. Opnieuw doen we
een poging: 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.
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Wij willen de tocht nu met de afdeling fietsen, 42 km is goed te
doen. Maar omdat we veel stoppen, trekken we er een hele dag
voor uit. We starten om 10.00 uur op de parkeerplaats bij stati
on 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.
Verzamelen: 10.00 parkeerterrein station Bunnik met fiets!
Terug: 15.20 vertrek trein/auto uit Bunnik
Opgeven voor 10 november via https://utrecht.knnv.nl/agenda/
geologische-fietstocht/ is verplicht.
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 opgegeven.
 
Naar de Ster van Loosdrecht/ museum-kasteel Sijpesteyn.
Vogels!, 11 december
We lopen door het kasteelpark en langs het laarzenpad naar de
Drecht. Deze Ster van Loosdrecht is ontstaan rond 1225: door
sloten te graven in het moerasgebied en een afwateringssysteem
op het riviertje de Drecht aan te leggen. Dit is nog steeds in de
oorspronkelijke staat aanwezig. Rond het gebied is ook een dijk
aangelegd: de Oud-en Nieuw Loosdrechterdijk.
Het kasteel is vanaf 1900 gebouwd op de fundamenten van een
teruggevonden stenen huis. Ook rond die tijd start de aanleg van
tuin en park.
Verzamelen: zaterdag 11 december bij het kasteel, Nieuw
Loosdrechterdijk 150, Loosdrecht.
Toegang: met museum jaarkaart, anders 5,00 euro voor toegang
park.
Op de terugweg kunnen we verder nog naar vogels kijken bij de
Stille (Breukeleveense) Plas.
Opgeven voor 8 december via https://utrecht.knnv.nl/agenda/
naar-de-ster-van-loosdrecht-museum-kasteel-sijpesteyn/ en bij
aanmelden doorgeven of je met de auto komt en of er mensen
mee kunnen rijden.

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

 
Excursies op 3e maandag van de maand
 
Maandagexcursie Maximapark, 18 oktober
Het Maximapark is het grootste park van Utrecht. Het is vrij
recent aangelegd (2010), nog niet helemaal volgroeid, maar met
al wel veel natuurlijke elementen. Bij de aanleg is ingespeeld op
een grote diversiteit aan functies om het park voor een breed
publiek aantrekkelijk te maken. Er zijn strakke plantsoenen,
maar er is ook veel vrije natuur. Daarnaast zijn er veel kunstob
jecten in het park geplaatst.
De wandeling is bedoeld om met veel verschillende aspecten van
het park kennis te maken. Excursieleider: Frans Coolen
Datum & Tijd: maandag 18 oktober 2021, vanaf 10:00 uur
(wandeling duurt 2-3 uur)
Vertrek: voor het parkrestaurant Anafora, centraal in het park
gelegen. Parkeren: Utrechtseweg 4A, 3451 GG Utrecht.
Opgeven via https://utrecht.knnv.nl/agenda/maandagexcursie-
maximapark/

Maximapark
foto: Paul Damoiseaux 
Maandagexcursie Paradijspad, 15 november
Onder voorbehoud: idee is om het klompenpad nabij Barneveld,
het Paradijspad te lopen, want inderdaad: het is er paradijselijk
mooi.
Inschrijven via https://utrecht.knnv.nl/agenda/maandagexcursie-
paradijspad-onder-voorbehoud/
 
Varia-avond, 11 januari 2022
In de voorjaarseditie van deze CONVO heeft u kunnen lezen dat
we in de winter een varia-avond gaan organiseren. Datum en
plaats van deze bijeenkomst zijn nu vastgelegd:
Datum: dinsdag 11 januari 2022
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Stadsboerderij Griftsteede, Van Swindenstraat 129,
Utrecht
Wat houdt zo'n varia-avond ook al weer in? Het is een activiteit
voor en door leden. Iedere aanwezige wordt in de gelegenheid
gesteld iets op het gebied van de natuur naar voren te brengen.
Dat kan een leuke waarneming zijn, het resultaat van een in
ventarisatie of onderzoek, een gevonden dingetje waarvan je wil
weten wat het is, een mooie serie natuurfoto's, noem maar op.
Een beamer is aanwezig, dus er is volop gelegenheid om mooie
foto's te laten zien. De duur van ieder gepresenteerd onderwerp
kan variëren van 1 tot 15 minuten
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De CONVO is de periodiek van de afdeling Utrecht van de
KNNV en verschijnt vier keer per jaar. Sluitingsdatum kopij
voor de volgende CONVO: 19 november 2021. Kopij aanle
veren 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 oktober 2021
bedraagt de contributie €7,00 tot het einde van het kalen
derjaar. U-pashouders kunnen hun contributie geheel of
gedeeltelijk voldoen uit hun budget. Opzegging van het lid
maatschap vóór 1 november. Leden van de KNNV zijn bij ac
tiviteiten van de KNNV verzekerd tegen persoonlijke aan
sprakelijkheid.
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.

Heb je niet direct iets om te melden of te tonen? Laat je hierdoor
niet weerhouden om te komen, want het is altijd leuk om naar
ervaringen van anderen te luisteren, en anderen vinden het leuk
om hun verhaal te vertellen. Het wordt geen stille avond, want
wij als bestuur bereiden een paar onderwerpen voor en dragen
daarmee ook een steentje bij. Dus: komt mee naar binnen
allemaal!
Inschrijven via https://utrecht.knnv.nl/agenda/

Varia
foto: Frans Coolen

Vervolg Varia-avond

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).

 16 oktober  Paddenstoelenexcursie Oud-Amelisweerd

 13 november  Geologische fietstocht

 11 december  Naar de Ster van Loosdrecht/ museum-
kasteel Sijpesteyn

 18 oktober  Maandagexcursie Maximapark 

 15 november  Maandagexcursie Paradijspad

 22 januari 2022  Varia-avond

Activiteiten in Vogelvlucht
 

Let op:Voor elke excursie staat het aanmeldingsformulier op
www.utrecht.knnv.nl

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Beethovenlaan 21, 3533 ER Utrecht


