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Nooit alleen Thuis
 
 
Onlangs heb ik het boek 'Nooit alleen Thuis' van Rob Dunn gelezen.
Het gaat over de veelheid aan organismen die zich bevinden in ons huis,
waar we de afgelopen periode veel langer dan gemiddeld in hebben
vertoefd. Die organismen variëren van muizen en insecten tot tal van
microbiologische wezentjes. Vooral de aanwezigheid van deze laatste
categorie is intrigerend. We weten allemaal dat ze er in groten getale
zitten, maar we zien ze niet. We weten dat het scherm van onze
smartphone is bezaaid met bacteriën, maar het enige dat we zien zijn
vette vegen. Stel echter dat ze tienduizend keer groter zijn dan nu. Een
veeg over het scherm komt dan overeen met het lopen door de ballen
bak van Ikea. Maar zelfs dat zal niet lukken, omdat dan de hele ruimte
om ons heen is gevuld met ballenbakballen en we dus geen vin kunnen
verroeren. Ik wil maar zeggen: hun aanwezigheid is massaal.
 
Deze microwereld laat ons koud, totdat we met de neus op de feiten
worden gedrukt en ons bestaan wordt bedreigd door een levensgevaar
lijk virus. Daar moeten we natuurlijk van af, en dat wordt geprobeerd
met alle macht. Het is echter goed om te beseffen dat ons gezonde
bestaan juist afhankelijk is van deze microwereld. Alles hangt met alles
samen. Het is wachten op de melding  dat de grote hoeveelheden des
infecterende zeep die in ons drinkwater terechtkomt van schadelijke
invloed is op het milieu.
 
Het bioversum van de microwereld is òòk de natuur waarin we leven.
Wij als leden van de KNNV kijken vooral naar de macronatuur. Omdat
de kwaliteit van de macronatuur die van de micronatuur weerspiegelt
en vice versa, krijgen we met veldbiologisch onderzoek een goed beeld
van de kwaliteit van ons milieu. We moeten dus blijven kijken. En niet
nalaten aan anderen te laten weten wat we te weten zijn gekomen.
 
Deze versie van de Convo is weer niet erg dik, maar wel blijkt uit de
inhoud dat we zijn doorgegaan met het maken van plannen. Veel
aandacht ook voor vogels. Corona of niet, in de winter laten deze bij
zondere schepsels zich makkelijk zien.

Bacteriën op de punt van een naald

Voorpagina: En toen was het even winter!
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Kleurkeur staat voor voor goed maaibeheer van bermen en andere
groenstroken, zodat biodiversiteit een kans krijgt
bron: vlinderstichting.nl/kleurkeur/

Bloemrijk en buzzing -
Kleurkeur in Utrecht
door Gitty Korsuize
 
#bloemrijk030, #wildebijen030
 
Wat is Kleurkeur?
De essentie van Kleurkeur is insectvriendelijk maaibeheer,
vastgelegd in een keurmerk. Met de toenemende aandacht voor
biodiversiteit in Nederland worden er vaak al algemene uitgangs
punten voor het insectenvriendelijk beheer gehanteerd, zoals
gefaseerd maaien, geen bestrijdingsmiddelen, niet klepelen,
maaisel een aantal dagen laten liggen. Maar ieder gebied is an
ders; rijke klei of schraal zand, zonnig of schaduw, verstoring
door mensen, invasieve exoten. Er is altijd maatwerk nodig om
tot de meest optimale insectrijke plek te komen. Het maaibeleid
vraagt daarom om een gezamenlijk plan om de juiste beheerme
thoden te kiezen en deze ook te kunnen evalueren.
 
Veel gemeenten maaien al gefaseerd, voor meer vlinders en meer
bloemen. Waarom dan toch een keurmerk? Een keurmerk
maakt de insectvriendelijke ambities concreet en meetbaar.
Gemeente en aannemer nemen insectvriendelijk beheer serieus
door zich te committeren aan de uitgangspunten. Deskundig
heid bij alle partijen is een voorwaarde. Monitoring en samen
werking is noodzakelijk om de insectenrijkdom te vergroten.
Een keurmerk maakt insectvriendelijk beheer minder vrijblij
vend; het is een afspraak waar we allemaal voor gaan.
 
Waarom wil de gemeente Utrecht Kleurkeur?
Utrecht maait al sinds de jaren ’80 op een manier die de natuur
waarde verhoogt, namelijk met ons hooilandbeheer. In de
Utrechtse soortenlijst hebben we toegezegd de resultaten van
dit jarenlange beheer (orchideeën, wilde bijen) te willen blijven
beschermen en verder te stimuleren. Nieuwe inzichten over
insectvriendelijk beheer zoals gefaseerd maaien (15%-30% blijft
ongemaaid) moeten nog een plek krijgen in onze organisatie en
in ons beheer. Kleurkeur geeft ons de kans om insectvriendelijk
beheer in alle wijken op dezelfde manier in de organisatie te
verankeren. Wijkopzichters, ecologen en aannemers hebben
allemaal dezelfde kennis, en spreken dezelfde taal.
 
De expertise die we opdoen in de eerste pilot Kleurkeurgebieden
nemen we mee naar de gebieden die nu nog niet onder Kleurkeur
vallen. We willen in de Kleurkeurgebieden en de hooilanden en
ruigtes daarbuiten actief werken aan bloemrijke en insectenrij
ke graslanden.
 
Wat hebben we nodig?
Certificaten, een stip op de horizon en samenwerking. Om een
‘Kleurkeur-gemeente’ te zijn hebben we bij de aanbesteding van
het maaiwerk specifiek gevraagd naar de Kleurkeur certificering
van de aannemer. In het bestek (de voorwaarden die je aan
maaiwerkzaamheden stelt) verwijzen we expliciet naar de be

oordelingsrichtlijn van Kleurkeur. Verder zijn we gestart met
de certificering van onze eigen mensen. Alle deelnemers aan de
eerste cursus zijn geslaagd. De eerste stap is dus gezet!
 
Nu gaan we aan de slag met de uitwerking van de doelen en de
afspraken voor de verschillende Kleurkeurgebieden. We werken
de monitoring uit en maken afspraken met beheerder, aanne
mer en ecoloog.
 
In het beheerplan (of ons groenbeheersysteem) spreken we af
met elkaar (beheerder, ecoloog, aannemer) hoe we de gestelde
doelen gaan halen. Ieder jaar wordt het beheerplan met elkaar
geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.
 
Hoe ziet Kleurkeur er buiten uit?
Na iedere maaibeurt blijft er altijd een deel van de planten staan
(15%–30%). Hier experimenteerde Utrecht al mee in de vorm
van ‘bloemeilanden’. De Vlinderstichting noemt dit de ‘verlen
ging van de bloemboog’: er zijn altijd bloemen te vinden. Deze
staan het liefst in de zon.
 
De vegetatie wordt afhankelijk van de rijkdom een of twee keer
gemaaid. Het kan wel zo zijn dat er meer dan twee maairondes
plaatsvinden (bijvoorbeeld bij sinusmaaien, waarbij je eerst een
pad maait). In gebieden die aan het verruigen zijn en bij sinus
maaien mag dit maximaal 4 maairondes zijn.
 
Het maaisel wordt binnen 5 dagen opgeruimd. Zo kunnen insec
ten uit de gemaaide vegetatie een nieuwe schuilplek zoeken,
maar komen de voedingsstoffen uit het maaisel niet in de bodem.
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Er wordt gemaaid op momenten dat de insecten actief zijn. Het
is warm (boven de 15 graden), het is droog (bij regen vliegen
insecten niet), het is niet te vroeg in de ochtend (dauw en kou
maken insecten minder mobiel).
 
Kleurkeur geldt pas vanaf één meter uit de weg. De graszone
langs de weg (bebakeningsstrook) mag worden beheerd met een
maai-& zuigcombinatie. Deze maaimachine klepelt de vegetatie
en zuigt het maaisel direct op. Dit is ongunstig voor insecten,
maar Kleurkeur staat dit dus wel toe. In Utrecht beheren we
alleen de bermen op deze manier waar de (verkeers)veiligheid
in het geding is.
 
Maar wat we vooral buiten verwachten te zien is nóg meer
bloemen, vlinders, wilde bijen, sprinkhanen en natuurlijk blije
bewonderaars van al deze natuurrijke plekken in Utrecht.

Door een strook te maaien, blijft het verkeer overzichtelijk en hebben
insecten nog steeds voedsel en schuilplekken
bron: utrechtnatuurlijk.nl/maaibeheer/

De website is vernieuwd
door Cockie Streng, webmaster
 
Omdat de oude provider er mee stopte is achter de schermen
door een werkgroep van KNNV landelijk hard gewerkt aan een
nieuwe opzet voor de website. De keuze is gevallen op werken
met Wordpress, en vanaf begin december kon ik er als webmas
ter van afdeling Utrecht mee aan de slag gaan. Dat heeft geleid
tot het zichtbaar zijn van de nieuwe website vanaf 15 februari.
Als je een kijkje neemt via utrecht.knnv.nl  krijg je onderstaand
beeld van het bovenste deel van de homepage.
 
Het zal je bij het verder bekijken van de website opvallen dat ik
veel foto's heb gebruikt uit mijn eigen verzameling, waar de
meeste mensen voor vreemden niet herkenbaar zijn en voor
insiders wel. Ook zijn er soms overleden leden te zien, en in een
aantal gevallen zijn mensen wel degelijk herkenbaar afgebeeld.
Als je dat bezwaarlijk vindt, laat het dan weten via de contact
knop aan de webmaster. We kunnen dan in overleg tot een op
lossing komen.
Behalve een ander, moderner uiterlijk zie ik als grote winst dat
er via de website ingeschreven kan worden voor activiteiten. Een

nadeel is dat ik nog niet voor alle waardevolle onderdelen van
de website een goed plekje heb gevonden, zoals bijvoorbeeld de
nieuwsbrieven van de plantenwerkgroep. Maar dat gaat vast nog
lukken.
Ik hoor graag, via de contact knop, wat jullie er van vinden en
ook suggesties zijn zeer welkom. Kijk ook met een kritische blik
naar de teksten en de lay-out. Stuur ook je foto's van mens, plant
en dier die ik mag gebruiken.

En ook de Nieuwsbrief is
vernieuwd
door Cockie Streng
 
Na al wat eerdere pogingen lijkt het nu te gaan lukken. Er is een
koppeling tussen de Nieuwsbrief en de website v.v. De website
wordt actueel gehouden doordat de webmaster de actuele infor
matie van activiteitencommissie, plantenwerkgroep en anderen
snel verwerkt. Eenmaal per maand gaat een Nieuwsbrief per
mail uit om iedereen op alle activiteiten en nieuws te wijzen.
Door het klikken op de links onder de plaatjes kom je direct op
de juiste plek in de website. Doordat je je nu kan inschrijven via
de website kost het geen extra moeite om dit te doen. Laat ook
hier weten wat je er van vindt.
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Algemene Ledenvergadering 2021
door Frans Coolen
 
De Algemene Ledenvergadering stond voor dit jaar gepland
op 30 maart. Gezien de huidige situatie en het perspectief
met corona en de coronamaatregelen is de kans erg klein dat
de ALV als fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden. We kunnen
een online vergadering organiseren, maar we vinden dit als
bestuur niet wenselijk. De ALV is een gelegenheid bij uitstek
om elkaar in fysieke aanwezigheid te ontmoeten. We vrezen
ook dat de opkomst bij een online vergadering heel gering zal
zijn. Daarom hebben we besloten om de ALV uit te stellen
naar een veilige datum. Dit wordt dinsdag 12 oktober 2021.
Tijd en locatie zullen nog worden bekendgemaakt.

Ransuilen
foto: Paul Damoiseaux

Op excursie via Waarnemin
gen.nl
door Leo Thijssen
 
Half januari zijn Nel van Meijeren en Leo Thijssen op zoek gegaan
naar een groep ransuilen in de buitenwijken van Houten. Dit
naar aanleiding van berichten op Waarnemingen.nl. De uilen
zijn gevonden! Na een heerlijke winterse fietstocht troffen ze
zeven exemplaren aan, goed zichtbaar in een treurwilg.
 
Ik heb nog wat zitten neuzen in boekjes over de ransuil, vooral
in de laatste SOVON Vogelatlas van 2018, zo'n geval van bijna 4
kg. Ook had ik nog een boekje van Thieme "Roofvogels en uilen".

 
Een vraag die wij hadden, waar broedt hij/zij? Nou vooral in
verlaten kraaien- en eksternesten. Dus het loont altijd eens
kritisch naar een oud nest te kijken. Ze hebben legsels vanaf
begin maart tot eind april, 4-6 eieren, broeden 4 weken, nesttijd
ook nog eens 4 weken.
 
De meesten gaan niet veel verder dan de directe regio vanaf de
winter-roestplaats, voorkeur voor halfopen bos/rand of moeras,
wel graag uitvliegmogelijkheid over de polders. Dit komt omdat
hun belangrijkste voedsel veldmuizen zijn. In de Westbroekse
Zodden hebben wij (Vogelwerkgroep) ook jongen horen roepen,
piepend/schreeuwend, ’s avonds. Geschikt gebied dus, wie weet
in een van die oude eksternesten.
 
Predators van de jongen zijn vooral havik, buizerd en bosuil. Ik
denk in hun kwetsbare tijd van nest en takkeling.
 
Laatste schattingen over heel Nederland zijn 2200-3000 paren;
nog steeds in bijna alle atlasblokken van 5-5km. Het loopt wat
terug, qua atlasblokken, en het schommelt erg mee met de
veldmuizenstand. Met name in Friesland waren er de laatste
jaren soms veldmuizenplagen, dan kreeg je soms tot 3x meer
broedparen.

 
Vrouwtje en mannetje zijn bijna identiek, afgezien van de
grootte, vrouwtje soms iets donkerder. Nog iets grappigs: ze
kunnen de oorpluimen neerleggen/strijken, als ze rusten. Ze
gaan dan in dat opzicht op bosuil lijken.

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).
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Sneeuwklokjes in Park Welgelegen
foto: Paul Raadschelders

Park Welgelegen (met tankstation)
foto: Paul Raadschelders

Park Welgelegen

Park Welgelegen
door Paul Raadschelders
 
Park is een groot woord voor wat lijkt op een overgeschoten
stukje grond, half verscholen achter een pompstation. Het is
bijna een wonder dat het niet allang door een projectontwikke
laar is geannexeerd. Misschien omdat het zijn naam ontleend
aan een landgoed. Begin 18de eeuw stond hier een grote boer
derij van 80 ha. In 1803 wordt er een nieuw huis gebouwd dat
de naam Welgelegen krijgt. Bij de renovatie van het huis -eind
19de eeuw- wordt er een tuin in landschapsstijl aangelegd. Ik
vermoed dat dit kleine stukje daarvan het restant is. Botanisch
is het niet zo interessant. Er staan hoge bomen: o.a. eiken, een
paar paardenkastanjes. Er lopen er enkele brede paden door
heen. Maar het leuke is: in het voorjaar ziet het wit van de
sneeuwklokjes. Tegenwoordig zie je die overal en is het bijzon
dere er een beetje van af. Maar ik woon nu al zo’n 20 jaar in Oog
in Al en elk jaar is het een feestje wanneer de bolletjes trouw
weer uitlopen en een wit tapijt uitrollen. In het Rachmaninoff
plantsoen, van het park gescheiden door hoge flats, staat nog
een flinke pluk. Ik vraag me steeds af of dit nakomelingen zijn
van bolletjes die ooit in de landschapstuin zijn gepoot. Het zou
dan om echte stinseplanten gaan.

 
Over het algemeen zijn de planten vrijwel identiek, op kleine
verschillen in bloemvorm na. In een afgelegen hoekje vond ik
nog enkele exemplaren met dubbele bloemen. Wel zijn er dui
delijke verschillen in bloeitijd.
Onbekend is waar onze sneeuwklokjes vandaan komen; ze zijn
van oorsprong niet inheems. Plantenonderzoekers van het In
stitute of Environmental Biology en de Botanische Tuinen van
de Universiteit Utrecht zijn een meerjarig onderzoeksproject
gestart om de herkomst te achterhalen. Zie voor info:
www.uu.nl/sites/default/files/1.20%20Onderzoek%20sneeuwklok
jes%20Oase.pdf
 
ps. Zaterdag 20 maart is door de Plantenwerkgroep een excursie
gepland naar de stinsenhelling in de Botanische Tuinen
(13:00-14:00 uur). De sneeuwklokjes zijn dan wel uitgebloeid,
maar er staan dan weer andere stinsenplanten in bloei. Begin
maart wordt vastgesteld of deze wel/niet gecancelled wordt.
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foto: Frans Coolen

Varia-avond
door Frans Coolen
 
Het komende groei-en bloeiseizoen staat voor de deur. Corona
of niet, we trekken erop uit om de natuur te beleven met
waarnemen, inventariseren, onderzoeken of gewoon wandelen.
Altijd doe je nieuwe kennis en ervaringen op. We willen als
bestuur graag stimuleren dat onze leden contact met elkaar
hebben en ervaringen met elkaar delen. Daar zijn veel mogelijk
heden toe. Een ervan is het organiseren van een zogenaamde
varia-avond. Dat is een binnenactiviteit voor in de (komende)
winter. Op die avond krijgen alle bezoekers de gelegenheid om
allerlei interessante en/of leuke dingen die ze afgelopen seizoen
hebben meegemaakt naar voren te brengen. Dat kan een leuke
waarneming zijn, het resultaat van een inventarisatie of onder
zoek, een gevonden dingetje waarvan je wil weten wat het is,
een mooie serie natuurfoto's, noem maar op.
 
Wij als bestuur zullen ook ons inhoudelijke steentje bijdragen.
We kondigen dit al vroeg aan zodat iedereen dit idee tijdig kan
omzetten in ferme voornemens. Dus nu: komt mee naar buiten,
allemaal! En straks: komt mee naar binnen, allemaal!

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.

Natuur rond een apparte
mentsgebouw in een
Vinexwijk (3)
door: Frans Coolen
 
Denk niet dat er op het gebied van het wilde dierenleven in en
rond een appartementsgebouw nooit iets te beleven valt. Het is
niet altijd spectaculair en je moet er een beetje alert op zijn,
maar dan maak je tal van leuke voorvalletjes mee. Het is leuk
als je voor de eerste keer vanuit je bed een merel hoort zingen.
De tuinen in de buurt worden volwassen. Dat concludeer je ook
als je voor de eerste keer een zwerm huismussen gezellig hoort
kwetteren. Het is ronduit komisch als je twee Turkse tortels
elkaar tegemoet ziet lopen op een smalle richel van het appar
tementsgebouw aan de overkant van de straat. De een wil de
ander passeren, maar is te lui om op te vliegen en stapt doodge
moedereerd over de rug van de ander heen. Die Turkse tortels
zijn overigens voor de duvel niet bang. De duvel is in dit geval
een ekster, die het blijkbaar gemunt heeft op de eieren van een
Turkse tortelnest. Regelmatig zie ik een tortel fanatiek achter
een ekster aan jagen. De achtervolging is hardnekkig en langdu
rig.
 
Heel verrassend trof ik medio december, toen ik de deur uitliep,
een mannetje Zwarte roodstaart aan op de balustrade van de
galerij. Even later hoorde ik het geschetter van zijn karakteris
tieke zang. Een Zwarte roodstaart? In december? Het is toch een
trekvogel? Optimistisch geworden door de achtereenvolgende
zachte winters had hij blijkbaar besloten om te blijven. Helaas
was dat geen wijs besluit. Ik kan me niet voorstellen dat hij de
vrieskou van de afgelopen periode heeft overleefd.
 
Soms gebeurt er wel iets spectaculairs. Eind oktober 2019 liep
ik na een rondje hardlopen in het park de trap op en zag door

De ravage op de galerij (links)
De lijdensweg was kort, letterlijk en figuurlijk (rechts)
foto: Frans Coolen
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de deur van de eerste etage een ravage aan veren liggen op de
vloer van de galerij. Toen ik naderbij kwam, zag ik een aan
stukken gereten bruine vogel liggen ter grootte van een duif. Er
lag een plas bloed op de grond. Het was een gruwelijke aanblik.
Hier had zich zojuist een groot drama afgespeeld. De toedracht
van het drama was eenvoudig voor te stellen. De balustrade van
de galerij bestaat uit een hekwerk van platte stalen spijlen die
een tussenruimte hebben van 9 cm, te smal voor de onzalige
vogel. Die is dus met een geweldige vaart tussen de spijlen ge
vlogen en vervolgens 'gestript'. De honderden losse veertjes
waren daarvan het stille bewijs.
 
Ik vroeg me natuurlijk af welke vogelsoort dit was overkomen.
Aan de vorm van de kop en de lengte van de snavel kreeg ik het
vermoeden dat het een snip was: een Watersnip, een Poelsnip,
een Houtsnip of een Bokje. Ik ben geen vogelaar, dus ik heb wat
karakteristieke veertjes verzameld. Na de vogel te hebben opge
ruimd, ben ik gaan zoeken in een vogelboek, en kwam uit op de
Houtsnip. Daarna heb ik het slachtoffer gemeld op de website
van Sovon, de stichting die zich bezighoudt met vogelonderzoek.

De karakteristieke veren van de Houtsnip
foto: Frans Coolen
 
Restte nog een verklaring te vinden voor de oorzaak van dit
noodlottige ongeluk. Een gigantische nieuwbouwwijk als
Vleuterweide behoort bepaald niet tot het natuurlijk biotoop
van de Houtsnip. Dus waarom heeft de vogel juist hier gevlogen?
Wellicht werd hij tijdens de trek –het was immers najaar–
achtervolgd door een roofvogel en is in paniek door de balustra
de gevlogen. Op de website van Vogelbescherming is te lezen dat
Houtsnippen zich regelmatig tijdens de trek, zacht gezegd, on
handig gedragen. Er staat: “Waarom houtsnippen vaak botsen?
De houtsnip ziet een gebouw wel, maar kan beroerd slecht in
schatten hoe dichtbij het is en vliegt er dan tegenaan. Dat klinkt
superonhandig voor een vogel die trekt, maar er staat een
voordeel tegenover. Omdat de ogen van een houtsnip aan de
zijkant van z’n hoofd staan (zoals bij veel vogels), kan hij voor,
opzij én achter kijken en dus vijanden uit alle hoeken zien
komen. Dat is blijkbaar al miljoenen jaren waardevoller voor de
houtsnip -en vele voorvaderen- dan diepte inschatten. Vandaar
dat gebrek. En die hoge gebouwen zijn er eigenlijk pas recent,
als u het zo bekijkt.” Een gedeeltelijke verklaring, dus. Waarom
hem dit nou juist in een grote nieuwbouwwijk overkwam, zal
wel een raadsel blijven.

Houtduif
foto: Rinus Sommeijer

Utrecht Rubriek
Van, door en voor KNNV-ers uit de regio
Deze keer door: Rinus Sommeijer
 
GENIETEN VAN VOGELS IN DE WINKLERLAAN
 
In het jaar 2020 heb ik veel tijd gehad om
zittend in ons voortuintje aan de Winklerlaan
door te brengen. We wonen al vanaf 1988 aan
deze prettige straat. Vanuit mijn tuinstoel kon
ik zo weer volop genieten van de vogelfauna
om ons huis en vooral in de bossingel rond de
So Fier school tegenover ons.
 
Deze school is onlangs helemaal opnieuw ge
bouwd. De bossingel langs de weg heeft door
de bouwactiviteiten hier en daar een flinke
knauw gekregen. Maar de open gevallen
stukken zijn in het najaar weer volgeplant met
nieuwe heesters. Dus volgend jaar kunnen we
weer meer plezier hebben van onze Winkler
laanvogels.
 
Het onderstaande lijstje geeft aan welke soor
ten we zoal gezien hebben. Ik geniet zelf altijd
vooral van de zwartkoppen, waarvan er in de begroeiing langs
de straat en rond de school een stuk of drie tegen elkaar in
kunnen zingen (zo mooi) en van de tuinfluiter. Een zingende
roodborst is ook een favoriet. We hebben gelukkig ook weer
merels en natuurlijk volop mezen om ons heen.

 
In sommige jaren kun je vanuit het bosje aan de rand van de
naburige volkstuin De Driehoek loeihard een nachtegaal horen
zingen. En tot laat. Het gezang van de braamsluiper op die plek
reikt helaas niet tot onze voortuin.
 
In dat eigen kleine voortuintje staat een flinke sierappelboom.
Geeft prachtige bloemen met veel bijensoorten in het voorjaar
en later mooie rode appeltjes. Iedere winter zijn er houtduiven,
halsbandparkieten en merels die van de appeltjes komen eten.
Nu ik dit schrijf (januari) zijn er regelmatig vijf tot tien merels
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tegelijkertijd in de boom. De halsbandparkieten komen vooral
in groepjes. Een nadeel van de foeragerende vogels is dat ze zo
slordig eten. Vooral de halsbandparkieten laten veel appeltjes
op de grond vallen. We moeten dus regelmatig ons stoepje
schoonvegen om niet van die platgetrapte half opgegeten appel
tjes onder onze schoenen mee naar binnen te lopen. Dat hebben
we er graag voor over en er staat een bezem naast de voordeur.
 
Waargenomen vogels in de Winklerlaan:
ekster; gaai; groenling; grote bonte specht; halsbandparkiet;
heggemus; houtduif; kauw; koolmees; pimpelmees; staartmees;
merel; nachtegaal; roodborst; sperwer; tuinfluiter; tortelduif;
vink; winterkoning; zwartkop

Halsbandparkiet
foto: Rinus Sommeijer

Merel
foto: Rinus Sommeijer

Actviteiten afgelopen
periode
door Renee Lommen
 
Bijna alle activiteiten in de winterperiode hebben we vanwege
de coronamaatregelen geschrapt. Wat wel regelmatig doorging
was het door Lia Oosterwaal-met een paar anderen gestarte
‘rondje Zuilen’: tweewekelijks een dik uur lopen langs de Vecht/
Oud Zuilen en kijken naar alles wat we tegenkomen in deze
groene omgeving.
Het voordeel is dat we steeds kunnen aanpassen aan de nieuwste
coronamaatregelen: we lopen in een grote of in kleinere groep
jes/tweetallen en wisselen eventueel op de helft van de wande
ling, zodat je meer mensen ziet en spreekt.

Activiteiten komende
periode
door Renee Lommen
 
We blijven in de wachtstand tot alle maatregelen voorbij zijn.
We houden ons aan de officiële regels. We gaan wel door met
excursies plannen; op de vernieuwde site (utrecht.knnv.nl/) kun
je actuele informatie over het al dan niet doorgaan lezen.
Let op: In ieder geval geldt dat je (vanwege maximale aantallen)
je altijd van tevoren op moet geven.
 
Wandelen in coronatijd
Aansluiten kun je bij het ‘rondje Zuilen’. Verzamelen op don
derdagen in de oneven weken om 16:00 uur pal langs de Vecht
onder de brug Franciscusdreef (Overvechtse kant). Graag tevoren
aangeven dat je mee wilt lopen in verband met groepsgrootte/
corona.
Wil je meer informatie: utrecht.knnv.nl, ook voor het aanmeld
formulier.
 
Nieuwe 'Corona'activiteit: Maandagexcursie
Het programmaclubje Nel van Meijeren, Renee LOmmen en Lia
Oosterwaal wil in elk geval wat vaker op stap. Zolang corona een
rol speelt, op loop/fietsafstand. We gaan starten en zien dan wel
of we doorgaan of niet. Als dat wel het geval is, zullen we het in
de Convo en Nieuwsbrief aangeven. Dit is ons plan:
Op de derde maandag 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 maandag 15 maart.
Vooraf met opgave (website!). We bekijken dan hoeveel mensen
er mee kunnen.
Heb je zin om mee te gaan, geef je dan uiterlijk op voor 11 maart
via utrecht.knnv.nl/ De volgende data zijn: maandag 19 april
(opgave voor 15 april) en 17 mei (opgave voor 13 mei).

 
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 wilgen rijen, 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 stinsenplanten in bloei. We
nemen dit pad als uitgangspunt voor een excursie, omdat het zo
makkelijk te bereiken is. Per bus, want we kunnen niet carpoo
len. We kunnen met de bus, lijn 41 stopt bij de halte Werkhoven
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We zijn in een open gebied en het kan dan zo ’s morgens nog
best koud zijn, dus houdt hier rekening mee met je kleding.
Wandelschoenen en handschoenen zijn een goed idee.
Om 9:00 uur verzamelen we bij de parkeerplaats van het Bert
Bospad, ter hoogte van Kerkdijk 76 Westbroek. Je kan hier je
auto of fiets parkeren. Nine Ebben zal deze excursie begeleiden.
Aanmelden uiterlijk woensdag 7 april via utrecht.knnv.nl.

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

het begin van het klompenpad. Hoe mooi is dat. De bus 41 ver
trekt op 20 maart vanaf halte C3 om 9.46. 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 vertrektij
den bus door.
Voor de excursie aanmelden voor 17 maart via utrecht.knnv.nl
 
Vogels kijken met de KNNV, 10 april
Ga mee met deze leuke excursie naar het Bert Bospad/Westbroek
se Zodden. Halverwege Westbroek begint het Bert Bospad. We
lopen door een laagveengebied waar Staasbosbeheer recent nog
een aantal petgaten opengemaakt heeft.
We hopen op soorten zoals Rietzanger, Snor, Rietgors en
Blauwborst. En misschien horen we de Roerdomp. Achteraan in
het gebied, in het noordoostelijk deel hebben we kans op stelt
lopers.

 
Audiotour 'Groen rond de Singel', excursie samen met
IVN, 2 mei
Deze audiotour was al gepland op zondag 7 februari en is toen
afgelast vanwege covid.
Richard Tukker, IVN-er en het digitale brein achter deze audio
tour, ziet het concept als volgt: iedereen loopt de audiotour
zelfstandig of met z'n tweeën. Dit is goed te doen in Corona
tijd. De tour kan ook helemaal bekeken en beluisterd worden
op een computer: izi.travel/nl/4cb2-groen-rond-de-singel/nl en
scan met je telefoon de QRcode die je op de site ziet. Je hebt de
wandeling dan direct op je telefoon staan. Meer informatie overe
de audio-tour vind je op de website van de KNNV Utrecht.
 
Bij het begin starten we samen op gepaste afstand met een uit
leg/hulp over de werking van de audiotour. Halverwege of ergens
op een geschikte locatie tijdens de wandeling geeft iemand van
Vergroening Singel 030 een toelichting en is er de mogelijkheid
tot vragen stellen over Vergroening van de Singel. Vervolgens
kan iedereen zo lang over de wandeling doen als hij/ zij wil.
Opgave voor 27 april via utrecht,knnv.nl. 

Rietzanger
bron: vogelsinbeeld.nl

Wandelen langs de Singel met een audiotour
bron: utrechtnatuurlijk.nl/wandelen-audiotour/
 
Excursie naar de Heemtuin van de Vereniging Natuur & Mi
lieu, IVN-afdeling Wijk bij Duurstede, 15 mei
Van 10 tot 13 uur is er een rondleiding door de Heemtuin van
de VNMW/IVN. Om 09:50 uur komt buslijn 41 aan op de bushal
te Engdijk in Wijk bij Duurstede en daarvandaan is het hooguit
10 minuten lopen over het asfaltpad dat aan de overkant van de
weg bij de Gansfortstraat begint (ongeveer richting het zuiden
lopen en na de bocht, ongeveer naar het oosten). De coördinator
van de werkgroep Heemtuin, Lex Kramer, staat ons op te
wachten bij de plattegrond aan het begin van de Heemtuin. Op
de foto hieronder helemaal links net buiten de foto.
 
Het aanleggen van de heemtuin is één van de eerste activiteiten
geweest die de Vereniging Natuur en Milieu, IVN-afdeling Wijk
bij Duurstede na haar oprichting begin negentiger jaren in gang
heeft gezet. Uitgangspunt daarbij was om op kleine schaal de
diversiteit aan natuurlijke vegetatietypen in de omgeving weer
te geven. De Rijn is met haar wisselende waterstanden en ver
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legging van stroomgeulen in hoge mate bepalend geweest voor
de vorming van de bodem, vegetatie en landschap rondom Wijk.
Kenmerkend zijn de zandige ruggen dicht langs de rivier (rivier
duinen) en de nattere laaggelegen delen daarachter met een vaak
zware kleibodem, afgewisseld met strangen stilstaand water. De
afwisseling van hogere en lagere gronden met verschillen in
bodemsamenstelling en vochtgehalte, de talrijke overgangen
van land naar al dan niet stromend water en de verschillen in
microklimaat zorgen voor een grote verscheidenheid aan leef
omstandigheden voor plant en dier. Het is deze verscheidenheid
die zorgt voor de zeer soortenrijke “stroomdalflora”; die staat
model voor de heemtuin. Nu, 30 jaar later zijn de 14 gebiedjes
die we onderscheiden te voedselrijk geworden en op elkaar gaan
lijken. De werkgroep Heemtuin (6 vrijwilligers) is nu een paar
jaar bezig om samen met de gemeente de heemtuin te revitali
seren. Van Kiem en Groen aan de buurt zijn al diverse subsidies
succesvol aangevraagd.
 
Tijdens de rondleiding zullen we steeds stilstaan bij: wat willen
we de inwoners van onze gemeente laten zien met het gebiedje
waar we voor staan, hoe is de staat van het gebiedje, moet er nog
het een en ander gebeuren (revitalisering of structureel beheer),
of is er juist het een en ander gebeurd. Na de rondleiding is er
nog de gelegenheid om zelf wat rond te lopen.
Op de website ivn.nl/afdeling/wijk-bij-duurstede-vnmw/werk
groep-heemtuin staat uitvoerig ieder gebiedje beschreven (Stin
zenhoek vooral van de foto’s bekijken, want de bolletjes zijn
uitgebloeid in mei), lees je het logboek (ook van jaren terug) en
is een samenvatting geplaatst van het boek van Dr. G. Londo dat
gebruikt is door de werkers van het eerste uur, die dit moois
voor de gemeente Wijk bij Duurstede gecreëerd hebben.
Opgave voor 11 mei via utrecht.knnv.nl.
 
Plannen op middenlange termijn
Het excursieweekend naar de Drentsche AA zal ook niet in 2021
plaatsvinden. Het Nivonhuis in Noordlaren is tot 1 juli gesloten.
We vestigen onze hoop op 2022.
Geologische fietstocht, gepland voor augustus september. Voor
deze fietstocht waren de nodige aanmeldingen binnengekomen

Heemtuin
bron: www.ivn.nl/afdeling/wijk-bij-duurstede-vnmw/werkgroep-heemtuin

Heemtuin
bron: ivn.nl/afdeling/wijk-bij-duurstede-vnmw/werkgroep-heemtuin

om deze in KNNV-verband te rijden. We hebben moeten beslui
ten 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 gedownloade informatie (utrecht.
knnv.nl).

KNNV-weekends, 2002-2019
foto: Paul Damoiseaux
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De CONVO is de periodiek van de afdeling Utrecht van de
KNNV en verschijnt vier keer per jaar. Sluitingsdatum kopij
voor de volgende CONVO: 21 mei 2021. Kopij aanleveren 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 bedraagt 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.

 4 mrt  Wandelen in Coronatijd (wordt elk oneven week
nummer herhaald)

 15 mrt  Maandagexcursie (elke derde maandag van de
maand)

 20 mrt  Aderwinkelpad, klompenpad bij Werkhoven

 20 mrt  Stinsenhelling Botanische Tuinen

 10 apr  Vogels kijken Westbroekse Zodden

 2 mei  Audio-tour wandeling de singel rond

 15 mei  Heemtuin Wijk bij Duurstede

Activiteiten in Vogelvlucht

 
Let op:
Voor elke excursie moet je je aanmelden via
www.utrecht.knnv.nl

 947   1416  2286  2823  3812

 4059  6060  7339  7658  7974

 9273  9456  11394  11554  23406

 26786  27065  27340  27582  27677

 27738  27978  27987  28822  29039

Contributie al betaald?
door Maarten Drost
 
Gelukkig hebben 162 leden hun contributie 2021 al betaald
(verwerkt t/m 23-2-2021). Helaas hebben 25 leden hun contribu
tie nog niet betaald. Dit betreft de volgende lidnummers:

 
Deze nummers staan op de adressticker van de CONVO.
 
Als U email gebruikt en geen aanmaningen heeft ontvangen,
controleert U dan alstublieft de spamfolder. Als ze daar wel in
zitten, dan graag dit mailadres als “betrouwbaar” aangeven.  Ik
ontvang dan graag een email naar penningmeester@utrecht.
knnv.nl met “KNNV is nu betrouwbare verzender”.
Zo niet, stuur dan een mail naar penningmeester@utrecht.knnv.
nl en cc naar ledenadministratie@utrecht.knnv.nl met “nieuw
mailadres”.
 
In ieder geval de contributie graag per ommegaande overmaken
op:
NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned. Natuurhistorische vere
niging, afd. Utrecht; graag met vermelding van naam, zeker als
de tenaamstelling van de rekening vanwaar de betaling afge
boekt wordt, afwijkt van uw eigen naam.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


