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Milieu versus Natuur
 
Milieu en natuur worden vaak in één adem genoemd. Met beide hebben
we flinke problemen, en gelukkig is in toenemende mate daar maat
schappelijk aandacht voor. Vaak is het zo dat als we het ene verbeteren,
het andere daar voordeel van heeft. Maar milieu is niet hetzelfde als
natuur.
Milieu is een veel breder begrip. Het kan zelfs zo zijn dat natuur wordt
opgeofferd ten gunste van het milieu. Immers, milieu omvat veel meer
dan alleen maar natuur. Dit kan leiden tot tegenstrijdige belangen bij
het oplossen van milieuproblemen.
 
Een voorbeeld hiervan vind ik de plannen voor het energiepark Rijnen
burg-Reijerscop. Een authentiek veenweidegebied wordt ingericht met
zonnepanelen en windmolens. Het laatste stukje open landschap van
de Gemeente Utrecht wordt geofferd voor het blijkbaar hogere doel dat
de gemeente ook zelf een beetje de broek moet kunnen ophouden voor
de eigen energievoorziening. Erger nog, de strijd gaat niet over de keuze
tussen energievoorziening en natuur, maar tussen energievoorziening
en woningbouw. Het alternatief natuur is niet eens aan de orde.
 
Terwijl, zoals verder in deze editie van de Convo is te lezen, het gebied
Rijnenburg-Reijerscop van cruciaal belang is voor het behoud van de
Roek als beschermde vogel binnen de Gemeente Utrecht. Het zou de
gemeente sieren wanneer zij de Utrechtse burger het standpunt vraagt
naar diens voorkeur voor de toekomst van het gebied: energieland
schap, woningbouw of behoud van het huidige landschap.
 
Maar voor ons is natuur niet alleen iets om ons zorgen over te maken,
maar ook om ervan te genieten. De coronamaatregelen hebben afgelo
pen jaar behoorlijk dwarsgelegen om dit in groepsverband te doen. We
hebben niet veel activiteiten kunnen organiseren. Het tij lijkt gelukkig
te keren, al is er nog behoorlijk wat onzekerheid over wat mag en niet
mag. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de in dit nummer aangekon
digde activiteiten door kunnen gaan.
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Roeken van
de Elektronweg (†) 
door Frans Coolen
 
Opnieuw staat er een kruisje achter de titel van dit artikel over
de roekenkolonies in de Gemeente Utrecht. Het kruisje spreekt
voor zich. Een jaar geleden (Convo zomereditie 2020) kwam ik
met de trieste mededeling dat de roekenkolonie langs de Euro
paweg in De Meern verdwenen was. Nu kom ik met dezelfde
mededeling over de kolonie aan de Elektronweg, vlakbij de En
eco-centrale (de hoge schoorsteen). Vorig jaar trof ik daar nog
18 nesten aan en veel kabaal van de rondvliegende roeken. Dit
voorjaar waren er nog wel veel nesten, maar verder hoorde ik
alleen het ruisen van de wind door de bomen. Er was geen roek
te bekennen. Ook een paar weken later, midden in het broedsei
zoen, waren de roeken afwezig. Er werd duidelijk niet meer
gebroed. Op zich is dat niet zo verbazingwekkend. De kolonie
bevond zich in stedelijke industriële omgeving met alleen foe
rageermogelijkheden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, niet
bepaald de Hof van Eden voor deze vogels. Duidelijk is dat deze
kolonie al jarenlang onder druk stond en gedoemd was om te
verdwijnen.
Ik ben naar de locatie van de vorig jaar verlaten kolonie langs
de Europaweg voor de zekerheid nog even gaan kijken. De
conclusie is: de roeken zijn definitief weggebleven. Wel bevinden
zich in de bomen nog veel nesten van de voorafgaande jaren.
Roeken blijken uitstekende nestenbouwers. De achtergebleven
nesten hebben al meerdere hevige stormen doorstaan. De vor
meloze takkenbossen zijn vernuftig en stevig met de takken van
de bomen vervlochten.
 
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel wat er te melden
valt over de roekenstand van de Gemeente Utrecht. Er zijn nog
twee andere plaatsen waar zich roekenkolonies bevinden: langs
de Hindersteinlaan in Vleuten - op een steenworp afstand van
het Maximapark - en bij het wegrestaurant op de kruising tussen
de A12 en de Meerndijk. De kolonie in Vleuten telde vorig jaar
6 nesten. Als een klein dorpje in Gallië dat stand weet te houden
tegen de Romeinse overheersers, wist deze kolonie zich uit te
breiden met één nest. Dit jaar telde ik er dus 7. Een bescheiden
uitbreiding, maar toch. Het geringe aantal nesten is van een
kwetsbare omvang. Het hele jaar door heb ik bij tijd en wijlen
roeken aangetroffen in het Maximapark. Die zullen dus wel
behoren tot deze kolonie. Blijkbaar levert het park voldoende
voorzieningen voor deze kolonie om te overleven.
 
De kolonie op de kruising tussen de A12 en de Meerndijk spant
dit jaar de kroon. In 2019 werden 15 nesten geteld, vorig jaar 36
en dit jaar 46. Het gaat de kolonie dus voor de wind. De gedach
te dringt zich op of deze uitbreiding te maken heeft met het
verdwijnen van de kolonie langs de Elektronweg. Een aantal
roeken zou dan simpelweg zijn verhuisd van de Elektronweg
naar deze aantrekkelijkere locatie. Dat zal moeilijk aan te tonen
zijn, maar uitgesloten is het zeker niet. De roeken van de Elek

tronweg moeten toch ergens gebleven zijn.
De locatie langs de A12 is bepaald gunstig voor roeken. Hun
foerageergebieden zijn Rijnenburg en Reijerscop. Die zijn uitge
strekt en bieden voldoende variatie. De toekomst ziet er wat dit
betreft minder goed uit voor deze vogels. De aanleg van het
Energiepark Rijnenburg betekent zonder meer een achteruit
gang van de leefomgeving. Als op termijn Rijnenburg is volge
bouwd zullen we, vrees ik, ook van deze kolonie afscheid gaan
nemen.
 
Als we de balans opmaken van de roekenstand in Utrecht gedu
rende het afgelopen decennium komen we tot een weinig floris
sant beeld. Bij SOVON zijn voor de Gemeente Utrecht in totaal
10 roekenkolonies geregistreerd. Daarvan zijn er inmiddels
slechts 2 nog actief in gebruik. We kunnen terecht vrezen dat
de roek uit onze gemeente zal verdwijnen. Onze hoop gaat uit
naar die kleine kolonie in Vleuten die zich kranig staande houdt
om te overleven.
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Broedvogeltelling op
Gunterstein
door Menko Vlaardingerbroek
 
Dit jaar telt de vogelwerkgroep van de KNNV Utrecht de broed
vogels op het landgoed Gunterstein in Breukelen.
 
Deze telling vindt plaats in het kader van het BMP-project
(broedvogelmonitoring-project) van Sovon. Het is de bedoeling
dat we dit voorjaar zeven keer tellen op Gunterstein: vijf keer 's
ochtends (vanaf een half uur voor zonsopgang), één keer 's
avonds en één keer 's nachts.
 
De resultaten van deze telling worden (samen met de resultaten
van alle andere tellingen in Nederland) door Sovon gebruikt om
te bepalen hoe de aantallen van de Nederlandse broedvogels zich
ontwikkelen.

 
 
Gunterstein is een landgoed aan de Vecht. Het landhuis ligt
vlakbij de rivier. Het landgoed heeft een oppervlakte van 115 ha
en strekt zich uit van de Vecht tot de Kievitsbuurt. We hebben
niet op het hele landgoed geteld, maar alleen in het gebied ten
westen van de Scheendijk en ten zuiden van de Laan van Gun
terstein, nog altijd een gebied van 52 ha.
 
Het bestaat voor iets minder dan de helft uit bos en tuin (ongeveer
21 ha) en voor iets meer dan de helft uit weiland (ongeveer 28
ha). Toch zijn de meeste vogels die we er waargenomen hebben,
zoals uit de cijfers zal blijken, bosvogels.
 
Tot nu toe hebben we vier keer geteld. Onze waarnemingen
hebben we geregistreerd in het portaal van de Sovon, dat vervol
gens automatisch berekent om hoeveel territoria het gaat. Dat
leverde het volgende lijstje broedvogels op (bij iedere soort is de
afkorting vermeld waarmee die soort op de kaart gemarkeerd is):
 
 

Gunterstein
bron: www.kasteleninutrecht.eu/Gunterstein.htm

  Soort   Aantal
  territoria

  Grauwe Gans (GG)   3

  Knobbelzwaan (KnZ)   1

  Krakeend (KE)   1

  Wilde Eend (WE)   10

  Holenduif (HO)   1

  Houtduif (HD)   3

  Meerkoet (MK)   1

  Bosuil (BU)   1

  Grote Bonte Specht (GBS)   6

  Groene Specht (GS)   1

  Pimpelmees (PM)   5

  Koolmees (KM)   11

  Fitis    1

  Tjiftjaf (TjT)   25

  Zwartkop (ZK)   19

  Winterkoning (WK)   21

  Boomklever (BKL)   7

  Boomkruiper (BKR)   3

  Spreeuw (SPR)   7

  Merel (ME)   4

  Zanglijster (ZL)   3

  Grauwe Vliegenvanger (GV)   1

  Roodborst (RB)   3

  Heggenmus (HM)   7

  Vink (VI)   14

  Groenling (GRL)   1

 

 

 
 
 

De territoria zijn op de kaart van Gunterstein aangegeven.
 
Onze telling is niet de eerste broedvogeltelling op Gunterstein.
Er is eerder geteld in 1985-1990, 1997 en 1999. Bij deze tellingen
zijn soorten waargenomen die we nu niet meer tegenkomen op
Gunterstein, zoals zomertortel (1985, 1988, 1990), wielewaal
(1985), spotvogel (1985-1990, 1999), nachtegaal (1988, 1999) en
gekraagde roodstaart (1986-1990). Natuurlijk wekt dit geen
verbazing: soorten als zomertortel, wielewaal en spotvogel zijn
in heel Nederland (sterk) achteruit gegaan.
 
Maar ook bij sommige minder zeldzame soorten waren de aan
tallen in het verleden veel hoger dan nu, bijvoorbeeld bij de
winterkoning (58 territoria in 1988), tuinfluiter (42 territoria in
1989), grauwe vliegenvanger (32 territoria in 1989) en roodborst
(35 territoria in 1990). Mogelijk is er in het verleden wel eens
wat erg enthousiast geteld, maar dat neemt niet weg dat de
aantallen broedvogels op Gunterstein nu vermoedelijk werkelijk
lager liggen dan in de jaren tachtig.
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Toch is het aantal broedvogels op Gunterstein nog steeds hoog.
Op de kaart is goed te zien dat er met name in de beboste delen
van het landgoed veel zangvogels en spechten te vinden zijn. Er
komen nog drie tellingen. De aantallen kunnen nog wel iets
hoger worden, hoewel de ervaring leert dat er in de tweede helft
van de telperiode over het algemeen niet veel soorten of territo
ria van eerder waargenomen soorten bij komen.
 
We verwachten natuurlijk nog wel bewijs dat buizerd en sper
wer, soorten die we wel waargenomen hebben, ook werkelijk op
Gunsterstein broeden. Over een week of zes, als de telling afge
sloten is, zullen we de definitieve balans op kunnen maken.

Kaart met broedvogels van Gunterstein,
gemaakt door Maarten Drost

Sperwer
foto: Paul Damoiseaux

De (op)roep van vogels
door Lia Oosterwaal
 
In het Hemelvaartweekend hoorde ik de grutto en vroeg me af
wat dit geluid zo bijzonder maakt. Want ik ben niet de enige die
heel blij wordt als de grutto zijn roep laat klinken. Ik moet be
kennen dat ik een zwartkop heel mooi vind zingen, en zeker de
1e zwartkop. Maar zelfs bij de 30e grutto ben ik verrukt. Dat ligt
bij de zwartkop toch echt even anders.
 

Grutto
foto: Paul Damoiseaux
geluid: www.xeno-canto.org/species/Limosa-limosa
 
Al pratende zei iemand: dat effect heeft ook de kraanvogel op
mensen. Misschien zelfs meer. Dat bracht me op de vraag: hoe
zit het met de beleving van vogelgeluiden? Welke invloed heb
ben vogelgeluiden op mensen? Maakt het uit welke vogelsoort
je hoort? Onbeantwoorde vragen, dus dacht ik: is er een KNNV-
er die hier iets meer van afweet? Ik hoor dat graag. Lijkt me leuk
als ik daar in de volgende Convo iets over kan schrijven of lezen.
Lia Oosterwaal, 030-2881904, lia@natuurindestad.com
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Utrecht Rubriek
Van, door en voor KNNV-ers uit de regio
Deze keer door: Leo Thijssen
 

Duizenden Paaseitjes!

 
Tijdens een wandeling in de Paasdagen (eerste
week van april) stuitten wij op een interessan
te waarneming. Vriendin en ik liepen door
Landgoed Bornia en Heidestein, gelegen tus
sen Zeist en Austerlitz. Aangekomen bij een
bescheiden plas, hoorden we een "vreemd ge
luid". Nog het best te omschrijven als een op
de achtergrond passerende trein, snelwegge
raas, gezoem, opstekende wind.
In de ondiepe plas (pakweg 30 bij 20 meter
groot) meende ik "vreemde" bloemetjes uit het
water te zien steken.
 
Beter kijkend bleek de plas vol te zitten met
enkele honderden heikikkers. De "bloemetjes"
waren de uitstekende kopjes en het "geraas"
een veelvoudige geroep van de massale heikik
kers. Bovendien dreef over het gehele oppervlak één groot
plakkaat van kikkerdril.

 
Op de site van RAVON heb ik gelezen dat we een bijzonder fe
nomeen hebben meegemaakt: begin april, en ook slechts gedu
rende maximaal 10 dagen, verzamelen de heikikkers zich bij het
hun bekende plasje voor de ei/kikkerdril-fase.
 
De vrouwtjes, al of niet omklemd door een mannetje, leggen per
stuk zo'n 3000 eitjes. Deze eitjes doen er dan zo'n 10 dagen over
om uit te komen als de bekende dikkopjes. Ik las ook dat slechts
enkele hiervan het redden tot een volwassen leven. Het hele
gezelschap gaat binnen een paar maanden weer "aan land", om

Kikkerdril
foto: Leo Thijssen

een jaar later, in de volgende Paasweek, in één rechte lijn, terug
te keren naar hetzelfde plasje. Bij deze riskante onderneming
vallen ook al weer veel slachtoffers, en de vele
vrijwillige "klaar-overs" zijn ze dan behulpzaam bij deze kikker/
paddentrek.
 
De heikikker staat ook bekend om zijn kortstondige blauwige
baltskleed (in vogeltermen); zijn roep/geluid wordt omschreven
als "klokkend", wij hebben dat dan x100 gehoord, dat zoemende/
razende effect.
 
In het Duits heet de heikikker "moeraskikker" (Moorfrosch). Het
plasje was het enige watertje in de verre omtrek, dus helemaal
een klein wondertje om dit in de toch wat bossige omgeving mee
gemaakt te mogen hebben.
 
Een week later bezochten we het plasje nogmaals, en er was niets
meer te zien van het spektakel in de week daarvoor; alles "back
to normal", wij een ervaring rijker.

Heikikker
foto: Leo Thijssen

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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Het weer van dit jaar heeft Steven Gielen geïnspireerd tot
het maken van een boekje van de 'Errata Heukels Flora van
Nederland 24e druk'.
 

 
 
 
De print-, knip- en plak
instructies staan in de
PDF.
 
https://forum.waarneming.
nl/index.php/topic,4635
98.0.html
 
Met vriendelijke groet,
Marcel Hospers

OPROEP
 
De nieuwe Eggelte komt binnenkort uit bij de KNNV uitgeve
rij. Op de site staat half juli, maar ja, 100% zekerheid geeft
dat niet. Maar toch, binnenkort ligt er natuurlijk wel een Eg
gelte die aansluit bij de nieuwe Heukels.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de afdeling een klein beetje mee te laten profiteren van
onze aankoop en zelf nog meer, kunnen we deze nieuwe flora
bij de penningmeester bestellen. En als we dat dan allemaal
-ongeveer- tegelijk doen, is het voor iedereen makkelijker en
voordeliger.

Wil je ook de nieuwe Eggelte flora bestellen? Stuur dan een
mail naar penningmeester@utrecht.knnv.nl met de medede
ling dat je de Eggelte wil bestellen, dan bestel ik het boek op
de normale manier (zie elders in deze CONVO).

Daktuin
foto: Paul Damoiseaux

Groen dak? Daktuin!
door Cockie Streng
 
Al jaren zijn we mee-eters. We krijgen producten van diverse
moestuinbezitters in de familie en uit de vriendenkring in tijden
van overvloed. Ook zorgen we voor een moestuin als de bezitters
met vakantie zijn; we mogen dan ook oogsten. Onze eigen
voortuin is niet zo groot, en levert met een perenboom, 2 prui
menbomen, een mispel, een rode bessenstruik, een zwarte
bessenstruik en 2 kruisbessenstruiken al een aardige jaarlijkse
opbrengst. Als je bollen, bloemplanten en struiken ook leuk
vindt dan is het geen optie om er groenten in te zetten. Een
volkstuin voor individueel gebruik is bij mij in de buurt niet te
krijgen. Ik had me bij het mee-eter zijn neergelegd.

Daktuin
foto: Cockie Streng

 
Tot een van de buren vroeg of ik van ons platte dak een groen
dak wilde maken. Daar had ik wel oren naar en al nadenkend
viel het kwartje: op het platte dak van de keuken en bijkeuken
kan ook gemoestuinierd worden! Een briljant idee, al zeg ik het
zelf.
De grote uitdaging is om de dieren uit de moestuinbakken te
houden. Het grind op het dak wordt door een buurtkat gezien
als een grote kattenbak, nog liever zou hij in losse tuingrond
zijn behoefte doen.
Ook slakken zijn een plaag in menig moestuin, maar die zie ik
nog niet op het dak. Ik heb allerlei maten pvc bakken en specie
kuipen aangeschaft, en hopelijk is dat minder aantrekkelijk voor
slakken dan bakken van hout. Duiven doen zich graag tegoed
aan jong groen, dus ook daar moet ik wat op vinden.
De oplossing is kippengaas en tuingaas. Met kippengaas kun je
de grond in de bakken bedekken, de planten kunnen door de
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Activiteiten afgelopen
periode
door Renee Lommen
 
Bijna alle activiteiten in de lenteperiode hebben we vanwege de
coronamaatregelen niet kunnen laten doorgaan.
 
Vogels kijken met de KNNV, 10 april
Deze excursie op het Bert Bospad/Westbroekse Zodden is in klein
verband wel doorgegaan: met z’n drieën waren ze op pad op 1,5
meter onder leiding van Nine Ebben. Door de werkzaamheden
die er zijn gedaan zoals het plaggen van grasland, het graven
van petgaten en het maken van natuurvriendelijke oevers was
er op het moment van de excursie niet veel riet meer.
We hebben niet zo veel vogels gezien, wel Rietzanger en Rietgors
mooi kunnen zien en horen. Daarnaast soorten gezien als Aal
scholver, Krakeend, Kuifeend, Graspieper, Fitis en Tjiftjaf. Klap
op de vuurpijl was een langsvliegend mannetje Blauwe Kieken
dief. Prachtig!
Verder hebben we ook nog planten gezien zoals Pluimzegge,
Hop, Veldbies, Bosveldkers, Dotterbloem en Brede Stekelvaren.
 

Blauwe kiekendief
bron: vroegevogels.bnnvara.nl

Audiotour 'Groen rond de Singel', excursie samen met IVN,
2 mei
Deze audiotour is doorgegaan. In tweetallen werd gewandeld al
kijkend en luisterend naar de teksten van de audiotour. Het was
een goede excursie passend bij deze coronatijd.
 
Wandelen in coronatijd (voorheen)
Aansluiten kun je bij het ‘rondje Zuilen’. Een dik jaar geleden
verhuisde ik (Lia Oosterwaal) van Lunetten naar Zuilen. Vanuit
mijn huis, liep ik -en loop ik nog steeds- een rondje van ongeveer
4 km langs de Vecht en het Parkbos bij slot Zuylen. Om meer
mensen in mijn nieuwe omgeving te leren kennen bedacht ik
een rondje Zuilen. Om de twee weken lopen we met iedereen
die kan en zin heeft dit rondje en kijken dan naar wat we tegen
komen: planten, bomen, vogels.
Je begrijpt dat zoiets starten in Coronatijd niet echt handig is,

Slot Zuylen
bron: www.slotzuylen.nl/bezoek/omgeving/

toch zijn we nu al met 9 personen en eind mei gaan we voor het
eerst aan de wandel. Nu nog met opgaves (want we moeten in
kleine groepjes lopen) maar het idee is, dat het een vast moment
wordt en je ter plekke ziet wie die keer meelopen.
Natuurlijk ben je welkom, maar wellicht is het nog leuker om
zoiets in je eigen buurt op te zetten. Interesse? Meer weten? Lia
Oosterwaal 030-2881904, lia@natuurindestad.com. Verzamelen
op donderdagen 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, ivm groepsgrootte/coro
na.
Wil je meer informatie: utrecht.knnv.nl, ook voor het aanmeld
formulier.
 
Nieuw: Maandagexcursie
Het programmaclubje Nel van Meijeren, Renee Lommen en Lia
Oosterwaal wil in elk geval wat vaker op stap. Op de derde
maandag van de maand tussen 10.00–15.00 is er een excursie.
De wandelingen op 15 maart, 19 april en 17 mei hebben we
vanwege corona nog moeten cancelen.
Maar geen nood, lees snel verder bij Activiteiten komende
periode!

gaatjes groeien of je knipt een opening. Met kippengaas kan je
jonge plantjes onder een tunneltje zetten. Met tuingaas kan je
een rekje maken voor peultjes en erwten, de stokken die dat gaas
overeind houden staan in 2 parasolhouders. Je kan van tuingaas
ook een huisje knutselen en als je dat huisje bekleedt met
plastic dan heb je een klein tuinkasje.
Aan de slag. Eind maart heb ik kleine plantjes en zaden gekocht
en half april gingen de eerste slaplantjes het dak op, onder een
kasje. Sinds eind maart staan er steeds zaailingen achter het glas
in de vensterbanken. En ondanks de beroerde maanden april en
mei met veel kou, wind en regen staat alles nog op het dak en
wordt het steeds groener. Water hoef ik nog niet te geven en ik
word steeds geroutineerder in het uit het raam het dak op en af
gaan. We hebben al enkele malen sla gegeten uit de kas en ook
de eerste ronde kasspinazie is op. De rabarber groeit als kool, de
kolen trouwens ook en de aardbeien en tuinbonen bloeien. Ben
benieuwd wat voor lekkers er allemaal nog komen gaat!
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Activiteiten komende
periode
 
De Tichelgaten bij Buren, 21 juni
De volgende datum voor een Maandagexcursie is maandag 21
juni. Onze bestemming is dan Tichelgaten bij Buren.
De Tichelgaten – bij mensen in en rond Buren beter bekend als
‘de Put’ – is een natuurgebied net buiten Buren. Het terrein is
gevormd door afgraving van klei voor de productie van stenen.
De plassen zijn ontstaan door het zuigen van zand en door in
grijpen van Staatsbosbeheer. Het resultaat is een bijzonder ge
bied met plassen van verschillende diepten en een kalkhouden
de zandige afzetting als voedingsbodem voor speciale planten.
Verder zijn er diverse hagen, struweel en bomen.

Vleeskleurige orchis
foto: Renee Lommen

Keverorchis
foto: Renee LommenLuchtopname Buren Het Tichelgat en de Put

bron: www.youtube.com/watch?v=6HQ4vs0vXsc
 
Deze wandelexcursie is dus in een uniek natuurgebied. Verschil
lende grondsoorten, helder water en beheer door Staatsbosbe
heer zorgen voor bijzondere planten, paddenstoelen, insecten
en andere dieren. In het voorjaar is dit terrein vooral ook be
roemd om de vele soorten orchideeën die er bloeien. Uitgebloei
de exemplaren zullen we ongetwijfeld tegenkomen. Voor de
bijenorchis zijn we zeker te laat, maar het kan goed zijn dat we
nog wel wat bloeiende exemplaren van rietorchis, vleeskleurige
orchis, keverorchis zullen tegenkomen. Iedereen is welkom bij
deze wandeling.

 
Vertrek ca 10 uur vanaf de toegangspoort aan de Hennisdijk in
Buren, schuin tegenover de begraafplaats. Daar is ook een par
keerplaats. Gebruik in een navigatiesysteem als adres ‘’t Wilgje
buitensport,’ Hennisdijk 7 in Buren. Deelname is gratis. Advies:
trek lange broek en lange mouwen aan (tegen teken) en goede
wandelschoenen. Heb je een loep of verrekijker? Neem ‘m mee!
Aanmelden is nodig (voor vrijdag 18 juni) We bekijken dan
hoeveel mensen er mee kunnen en hoe we het vervoer gaan
aanpakken.
Opgave via het aanmeldformulier op de website utrecht.knnv.nl.
 
Vervolg Maandagexcursies
De volgende data voor de Maandagexcursie zijn: 19 juli (opgave
voor 16 juli: idee maximapark), 16 augustus (opgave voor 13
augustus: idee Beukenburg). Een definitieve bestemming kun
nen we ook kiezen met de groep die dan loopt.
 
Zouweboezem: vogels kijken, 5 juni
De Zouweboezem bij Sluis (gemeente Zederik) werd gegraven
tussen 1370 en 1373 om het overtollig water op te vangen uit de
polders in de Vijfheerenlanden.
Nu is het natuurgebied met onder andere rietmoerassen, wil
gengrienden en elzenbroekbos. Het gebied is niet groot, maar
zeer rijk aan vogelsoorten zoals purperreiger, zwarte stern,
blauwborst, snor, rietzanger, koekoek en bruine kiekendief.
Verder natuurlijk weidevogels en watervogels bij de plasjes langs
de Lek en op open water in het gebied.
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We verzamelen om 9.15 u bij de bushalte op perron C8 aan
Jaarbeurszijde. Vandaar vertrekt om 9.22 bus 90 (Arriva) richting
Rotterdam. Uitstappen Boezemweg in Sluis (10.02 uur).
Wellicht kunnen we afspreken om mee te rijden met auto’s. Als
je met de auto komt kunnen we afspreken bij de parkeerplaats
aan de Boezemweg.
Opgave voor donderdag 3 juni via het aanmeldformulier op de
website utrecht.knnv.nl.

Zouweboezem
foto: Renee Lommen

Zouweboezem
foto: Renee Lommen
 
Vlinderexcursie, 25 juli (of 1 augustus)
In 2016 boden Jeanne Huijssoon (†) en Nel van Meijeren, enthou
siast vlinderkenners, voor het eerst de excursie pimpernelblauw
tje naar de Moerputten aan. Dit was een groot succes, en we
hoorden van een aantal mensen dat ze graag mee wilden gaan.
In 2017 ging deze excursie door slechte weersvooruitzichten niet
door, maar in 2018 wel.
En in 2021 willen opnieuw naar de Moerputten en Nel van
Meijeren zal deze excursie begeleiden! Omdat bij slecht weer de
vlinders niet vliegen hebben we een reserve-datum (de week
erop) gepland.

Pimpernelblauwtje
foto: Jeanne Huijssoon

 
Het pimpernelblauwtje is bijzonder omdat ze zo kwetsbaar is.
Alle omstandigheden moeten kloppen. Grote pimpernel (de
waardplant) en een bepaald soort knoopmieren die helpen met
de larven. Verder is de Moerputten een prachtig gebied en ook
het Oranje zandoogje vliegt er veelvuldig. En de Blauwe knoop
(plant) is ook prachtig. Belangrijkste is dat het mooi weer is om
deze (unieke) vlinder te zien, maar dat is niet te beïnvloeden Met
de trein naar Den Bosch (10.30 uur aankomst op station Den
Bosch) en met bus naar de rand van het gebied en vervolgens
lopen naar het terrein de Moerputten bij Vught.
Het is echter mogelijk dat we uiteindelijk ergens anders vlinders
gaan kijken.
Opgave voor 18 juli bij via het aanmeldformulier op de site
utrecht.knnv.nl

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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Natuur rond een apparte
mentsgebouw in een
Vinexwijk (4)
door Frans Coolen
 
Het appartementsgebouw waarin ik woon heeft aan de straat
kant een erker met openslaande deuren. In de erker staan twee
luie stoelen en als je daar in zit heb je een prachtig uitzicht over
de straat. Aan de buitenkant bevindt zich voor de veiligheid een
balustrade. Zonder al te veel in de kijk te zitten, kunnen we
vanuit de luie stoelen het leven op de straat en in de lucht op
een uiterst comfortabele manier volgen.
 
Het najaar is de tijd van de spinnen. Regelmatig bouwt een
kruisspin dan een web tussen de spijlen. Ze laten zich prachtig
van dichtbij volgen in hun doen en laten. Ik heb eens vanaf eind
september een kruisspin gevolgd. Het was nog een jonkie van
een paar millimeter groot. Vrijwel dagelijks bouwt de spin een
nieuw web en doet dat op een heel ingenieuze manier. Meerde
re pootjes worden tegelijk gebuikt, zoals het oppikken van het
spinsel uit de tepel, het overgeven aan een ander pootje en het
bevestigen van de draad aan het web. Alles in een razend tempo.
Een hogesnelheidscamera is nodig om het precies te kunnen
volgen.

 
De spin stoort zich niet aan harde wind. Bij hevige regen kan
het web wel stuk gaan. Bij aanhoudende regen, wind en koude
schuilt de spin langere tijd, 1 tot 2 dagen, in de oksel van een
hoekspijl. Waar haalt hij (of zij) het geduld vandaan? Als hij een
vlieg vangt, wikkelt hij die helemaal in tot een wit balletje,
parkeert de prooi excentrisch in het web, gaat weer in het cen
trum zitten, maar keert voortdurend terug naar de prooi, mis

De Kruisspin in volle glorie
foto: Frans Coolen

Op natte dagen houdt de spin zich schuil in een hoekje
foto: Frans Coolen

schien om te controleren. Na ongeveer 10 minuten houdt hij het
niet meer en zuigt de prooi leeg. Het balletje is dan zwart gewor
den en veel kleiner.
 
Na en tijdens een regenachtige en winderige dag en nacht maakt
hij een kleiner web dicht bij zijn schuilplaats. Van daaruit is hij
met zijn poten wel verbonden aan het web. Zo merkt hij toch
meteen of er een prooi in zijn web terecht is gekomen. Dat bleek
ook, want als er een klein vliegje in het web komt, stuift de spin
er meteen op af en zuigt het vliegje onmiddellijk uit. Een karig
loon na dagen van geduld. Op een heel natte dag, spint hij hele
maal geen web en blijft geduldig in zijn hoekje betere tijden
afwachten.
 
Soms lijkt de spin verdwenen, en is een paar dagen onvindbaar.
Maar dan verschijnt ie weer, op een andere plaats in de balus
trade. Er vliegen regelmatig Koolmezen rond het appartements
gebouw. Ze speuren fladderend naar insecten in hoeken en
gaatjes. De mezen vormen natuurlijk een serieus gevaar voor de
spin.
 
Naarmate de herfst vordert, nemen spin en web in omvang toe.
Het grootste web wat ik heb gezien, had een diameter van 35 cm
en een langste spandraad van 110 cm. De spin is behoorlijk dik
geworden. Als het grote web niet erg beschadigd is, hergebruikt
hij het meerdere dagen achtereen en repareert voortdurend.
Maar ook bouwt hij regelmatig zijn web helemaal van voren af
aan.
 
Na 1 november is de spin weg en vertoont zich helemaal niet
meer. Het grote web is nog wel aanwezig. Het blijft nog een paar
dagen intact, maar wordt uiteindelijk stoffig en valt uiteen. Ik
kan tot geen andere conclusie komen dat hij ten prooi is gevallen
aan een Koolmees. De natuur is zijn gang gegaan. Het klinkt
sentimenteel, maar toch, ik mis de spin een beetje.
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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: 9 september 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 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.

 5 juni  Zouweboezen Vogels kijken

 21 juni  Maandagexcursie Tichelgaten

 19 juli  Maandagexcursie

 25 juli (1 aug)  Vlinderexcursie 

 16 aug  Maandagexcursie

Activiteiten in Vogelvlucht
 

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

 947  2286  3812  7658  7974

 11394  27065  27340  27677  27978

 27987 28822      

   Contributie 2021

 Gewoon lid  € 31,25

Contributie al betaald?
door Maarten Drost
 
In totaal hebben 174 leden hun contributie 2021 al betaald (t/m
20-5-2021 verwerkt). Helaas hebben 13 leden hun contributie
nog niet betaald. Dit betreft de volgende lidnummers:

Deze nummers staan op de adressticker van de CONVO.
 
Het is nu de uiterste tijd om alsnog te betalen!
 
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. Natuur
historische vereniging, afd. Utrecht; graag met vermelding van
naam, zeker als de tenaamstelling van de rekening vanwaar de
betaling afgeboekt wordt, afwijkt van uw eigen naam.
 

 

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Beethovenlaan 21, 3533 ER Utrecht


