
CONVO
KNNV afdeling Utrecht

CONVO
KNNV afdeling Utrecht Voorjaar 2020



De afdeling Utrecht (1902) omvat Utrecht, Vleu
ten, De Meern, IJsselstein, Nieuwegein, Maars
sen, De Bilt, Bilthoven, Houten en Vianen
Voorzitter: Cockie Streng;
voorzitter@utrecht.knnv.nl
Secretaris: Frans Coolen;
secretaris@utrecht.knnv.nl
Ledenadministratie: Frans Coolen;
ledenadminstratie@utrecht.knnv.nl
Penningmeester: Maarten Drost;
penningmeester@utrecht.knnv.nl
Natuurhistorisch secretaris: Renee Lommen;
activiteiten@utrecht.knnv.nl
Webmaster: Cockie Steng;
webmaster@utrecht.knnv.nl
Public relations: vacature;
Redeactie: Paul Damoiseaux;
redactie@utrecht.knnv.nl
Plantenwerkgroep: Richard Janzen;
plantenwerkgroep@utrecht.knnv.nl
Vogelwerkgroep: Menko Vlaardingerbroek;
vogelwerkgroep@utrecht.knnv.nl
Erelid:
Mevr. P. Bouwmeester-Bels
Website: www.knnv.nl/utrecht

Er kwam de laatste tijd veel
leuks op mijn pad...
 
 
Allereerst dat het Ger van Zanenfonds een voucher van €500 ter be
schikking heeft gesteld van de afdeling, bestemd voor het herstellen
van het watereiland in de Leidse Rijn bij de Munt. We zijn in staat ge
weest om het watereiland voor de stormen Ciara en Dennis losbraken
te bergen. Er is bekeken wat er nog bruikbaar is van het eiland en hoe
we het gaan opknappen. De watervogels gaan hun rust- en broedplek
opgeknapt terugkrijgen! Wordt vervolgd.
Wel eens gehoord van Land van Ons? Land van Ons ?? Ja!!. Een burger
initiatief om op een andere wijze de teloorgang van onze biodiversiteit
en ons landschap te keren. De coöperatie Land van Ons wil met bijdra
gen van burgers landbouwgrond kopen om aan te wenden voor herstel
van de biodiversiteit en het landschap in Nederland. Ga eens kijken op
hun website landvanons.nl
En weet je wat een bomenparkeerplaats is? Dat is een plek waar je een
boom die je over hebt of kwijt wilt in een pot kunt brengen. Pot je
ongewenste zaailingen op en breng ze naar de bomenparkeerplaats
tegenover podium De Helling. Deze bomen kunnen door iemand die
een boom wil hebben weer meegenomen worden, of ze worden door
de organisatie (De Helling en IVN) op een geschikte plek neergezet. Een
leuk initiatief, en een leuke bestemming voor alle esdoornzaailingen
die ik jaarlijks in mijn tuin zie opkomen :). Voor meer informatie, zie
de nieuwsslider op de KNNV-website.
Daar staat trouwens ook een bericht dat ik onder de aandacht wil
brengen over goede vogelkijkplekken, die je kunt vinden en die je kunt
aanmelden bij Birdingplaces.eu.
De nieuwste nieuwsbrief heb je niet in de mailbox en staat niet in de
nieuwsslider want die is er niet. De activiteitencommissie wil van de
maandelijkse regelmaat af. We zoeken naar een andere oplossing.
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foto: Cockie Streng
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Algemene
Ledenvergadering 2020 
Woensdag 1 april 2020
Plaats: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, Utrecht
Aanvang: 20:00 uur (inloop met koffie vanaf 19:45; als je later
bent aanbellen)
 
Agenda
 
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vaststellen van ALV 2019
De notulen van de ALV op 21 maart 2019 zijn gepubliceerd in
de zomereditie 2019 van de CONVO (https://www.knnv.nl/afde
ling-utrecht/nieuws/zomereditie-2019).
4. Mededelingen
5. Jaarverslagen (algemeen, jaarrekening, activiteiten, plan
tenwerkgroep, vogelwerkgroep)
6. Kas controlecommissie (Corrie Buschman en Jouke van der
Kamp)
Decharge penningmeester.
7. Benoemen kascontrolecommissie 2020
8. CONVO digitaal en/of papier
9. Rondvraag en sluiting
 
20:45 uur: presentatie Tim van den Broek
Tim is boswachter ecologie van Natuurmonumenten in Utrecht.
Hij vertelt in het kort iets over de natuurgebieden van de beheer
eenheid Utrecht en interessante ontwikkelingen op het gebied
van flora en fauna. Hij gaat in het bijzonder dieper in op de in
richting en behaalde doelen voor Landgoed Haarzuilens.

Natuurmonument Landgoed Haarzuilens
bron: https://www.ad.nl/utrecht/stad-utrecht-krijgt-nieuw-bos~aa20973
b/?referrer=https://www.google.nl/

 
Jaarverslag 2019 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 2019 licht gedaald. Per 1 januari
2019 telde de vereniging 199 leden. Per 1 januari 2020 bedroeg
het aantal leden 188. Dit betekent een daling van 11 leden. Het
proces voor het innen van de contributie is sterk gemoderniseerd
door zoveel mogelijk gebruik te maken van email in combinatie
met de iDEAL-betalingsmogelijkheid.
 
Het bestuur bestond uit:
Cockie Streng            voorzitter
Frans Coolen              secretaris en ledenadministratie
Maarten Drost           penningmeester
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
Nel van Meijeren
 
Er zijn 10 nieuwsbrieven verspreid. Het kwartaalblad CONVO is
4 keer verschenen.
 
Er zijn 4 bestuursvergaderingen geweest.
Onderwerpen die ter tafel kwamen tijdens de bestuursvergade
ringen zijn onder andere:
- Activiteiten (lezingen, excursies, afdelingsweekend, cursus
sen), o.a. de minicursus Tuinvogels en de minicursus Vlinders
- Externe contacten (landelijk bureau KNNV, IVN, Utrecht Na
tuurlijk, allerlei binnenkomende post)
- jaarplanning
- inhoud CONVO en Nieuwsbrief
- contributiebetaling leden en wijze van inning
- intranet voor onze afdeling
- CONVO digitaal
- vormgeving Nieuwsbrief
- algemene archief van de afdeling
- lidmaatschapsgeld
- ALV, jaarrekening, begroting
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De vertegenwoordigende vergadering van de landelijke KNNV is
bezocht door Cockie Streng. De Beleidsraad in februari werd
bezocht door Cockie Streng; in november was de afdeling niet
vertegenwoordigd.
De vereniging neemt deel aan het MAGIE-overleg van de Gemeen
te Utrecht.
De vereniging heeft een Ger van Zanen voucher toegewezen
gekregen voor de restauratie van watertuintjes in de stadswijk
Lombok.
Het archief van de vereniging is opgenomen in het Gemeentelijk
Archief Utrecht.
De vormgeving van de nieuwsbrief is gemoderniseerd.
 
2. Financieel deel
Concept realisatie 2019, begroting 2019 en 2020 en de balans
over 2019. Deze worden in ALV kort toegelicht.

Het voorstel is de contributie licht (~2%) te verhogen.

 
3. Activiteitenoverzicht 2019
In januari is de Minicursus Tuinvogels Herkennen gegeven voor
een groep van circa 15 personen.
In juni is de Minicursus Dagvlinders gegeven voor een groep van
10 mensen.
 
De volgende excursies zijn gegeven:
Vogelexcursie Doove Gat bij Haastrecht (13 april)
Vogelakkers op de Veluwe (16 februari)
De Zouweboezem: vogels kijken (18 mei)
Op zoek naar orchideeën in de buurt van Utrecht (12 juni)
Plantenexcursie Maximapark (22 juni)
Renkums Beekdal (30 juni)
Zwanenwater o.l.v. boswachter in samenwerking met IVN (14
juli)
De Hoogekampse plas (7 september)
Paddenstoelenexcursie op Landgoed De Paltz (5 oktober)
Uilenexcursie in Bunschoten (26 oktober, in kader van de Week
van de Veldbiologie)
 
De volgende lezingen zijn gegeven:
Natuurlezing door Joop de Wilde: Wolken, Wind en Water (15
januari)
Vergroening Utrechtse singels (21 maart op ALV)
Workshop bijenmuur bouwen (bijendrieluik in maart)
 
4. Jaarverslagen 2019 werkgroepen
 
a. Plantenwerkgoep
De Plantenwerkgroep heeft naast de jaarvergadering in het
kader van een miniacademie de volgende praktijkbijeenkomsten
georganiseerd:
Planten herkennen aan vegetatieve kenmerken (Kim Lotterman)
Oefenen met herbariumgrassen
Voorbereiden inventariseren muurvegetatie Zwarte Water
Daarnaast heeft de Plantenwerkgroep de volgende planteninven
tarisaties uitgevoerd:

Gezamenlijke maaltijd tijdens afdelingsweekend Krikkenhaar 2019
foto: Paul Damoiseaux
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Een viertal hooilandjes (Zeehaenkade, Zoudenbalch, Voordorp,
De Tol). Van deze inventarisaties is een verslag gemaakt en
samen met de resultaten in een Excel bestand aan de gemeente
Utrecht doorgegeven.
Drie gebieden in Amelisweerd (landje van Wiggen, De Beurs, De
Oude Kreek)
De muurvegetatie van het Zwarte Water, Keizersgracht en
Gruttersdijk. Ook van deze inventarisatie is een verslag gemaakt
en met de resultaten in een Excel bestand aan de gemeenten
Utrecht en aan FLORON doorgegeven.
Natuurvriendelijke oevers van de Galecopperwetering, i.s.m. de
plantenwerkgroep van de IVN afdeling Nieuwegein, IJsselstein
en omstreken. De resultaten zijn aan FLORON doorgegeven.
Alle resultaten van de inventarisaties door de PWG staan op de
website.
Er is een excursie georganiseerd naar het Zwanenwater en de
Bossenwaard i.s.m. de plantenwerkgroep van de IVN afdeling
Nieuwegein, IJsselstein en omstreken.
In 2019 heeft de Plantenwerkgroep 9 digitale nieuwsbrieven
uitgegeven.
 
b. Vogelwerkgroep
Dit verslag is al eerder gepubliceerd in de herfsteditie 2019 van
de CONVO, op pagina 7: Broedvogeltelling 2019. De CONVO is
ook te lezen op de website: https://www.knnv.nl/afdeling-
utrecht/nieuws/herfsteditie-2019.

De vlinders van Jeanne
door Jeanne Huijssoon
 
Hallo Paul,
Door Renee wat foto's gevraagd. Op 7 maart is er de vlinderdag
in Wageningen en dan ...willen we weer vlinders zien.
 
Van de redacteur:
Soms bestaat een bijdrage uit weinig woorden en kan toch een hele CONVO
vullen. De foto's van Jeanne 'vlinderen' door deze CONVO heen.

Apollovlinder
foto: Jeanne Huijssoon

Broedvogeltelling voorjaar
2020
door Menko Vlaardingerbroek
 
De afgelopen zes jaar (van 2014 tot 2019) heeft de vogelwerk
groep van de KNNV afdeling Utrecht broedvogels geteld in de
Westbroekse Zodden en de Kerkeindse polder. Dit jaar willen we
in een ander gebied gaan tellen, namelijk in (Oud en Nieuw)
Amelisweerd.
Zo'n telling bestaat uit zeven wandelingen door het gebied,
waarbij we de vogels tellen die gedrag vertonen dat op territori
umvorming of broeden duidt (dus zingende en baltsende vogels,
maar ook vogels die nestmateriaal of voedsel voor de jongen
transporteren). We tellen één keer in de twee weken.
De tellingen beginnen normaliter een half uur voor zonsopgang.
Op welke dagen we gaan tellen moeten we nog afspreken, maar
het is in april, mei en juni. Wie het leuk vindt één of meer keer
mee te lopen kan zich opgeven bij Menko Vlaardingerbroek, bij
voorkeur per email (vogelwerkgroep@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.

Grote weerschijnvlinder
foto: Jeanne Huijssoon
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Meer over het KNNV week
einde 12 t/m 14 juni 2020
door Renee Lommen
 
Zoals in de CONVO wintereditie aangekondigd, gaan we naar het
stroomgebied van De Drentsche Aa, een Natura 2000 gebied. Het
Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van Drenthe is
een van de laatste gave stroomdalen van ons land. Het bestaat
uit oud Drents cultuurlandschap met madelanden (graslanden),
bosjes, houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen,
esdorpen, hunebedden en landgoederen. Door het gebied loopt
een groot aantal beken en beekjes, waaronder de Drentsche Aa,
Schipborgsche Diep, Zeegser loopje, Anloër diepje, Gasterensche
Diep, Deurzerdiep, Andersche Diep en Amerdiep.
 
We verblijven in Noordlaren in een NIVON huis waar in de pe
riode van 12-14 juni kamers beschikbaar zijn voor de deelne
mers. Er zijn 16 slaapplekken; op dit moment weten we dat 13
leden van plan zijn deel te nemen.

De Hondsrug Natuurvriendenhuis in Noordlaren
bron: dehondsrug.nivon.nl/
 
Wat staat er op het programma?
 
Vrijdagmiddag/avond 12 juni: vanaf 16.00 uur aankomst en
kennismaken met het gebied. Na een gezamenlijke soepmaaltijd
gaan we ’s avonds wandelen in het Noordlaarderbos (vlakbij het
Nivonhuis); we lopen een uitgezette wandeling van ca 5 km, met
uitzicht op de Drentsche Aa.
 
Op zaterdag 13 juni doen we twee excursies. Op dit moment is
nog niet zeker welke excursie ’s ochtends en s’ middags is. De
ene excursie is onder leiding van iemand die werkt bij het Drents
Landschap. In het Hunzedal wat vroeger alleen landbouw was,
is veel aan landschapsontwikkeling gedaan. Bij Tijnaarlo is een
verbinding met het Zuidlaardermeer gemaakt, waarbij een mooi
moerasgebiedje en het wateropvanggebied Tusschenwater zijn
ontstaan. In dit gebied zitten o.a. bevers, otters, reeën. En na
tuurlijk veel broedvogels. Een lovend stuk in het AD oktober jl
bracht ons op het spoor van dit gebied.

 
Het andere dagdeel gaan we een mooie wandeling doen in de
Drentse Aa bij Gasteren, landschappelijk zeer interessant en
mooi en ook met een bijzondere vegetatie. We zijn nog met ie
mand van de plaatselijke IVN in gesprek om deze excursie te
begeleiden.
 
Zaterdagavond eten we gezamenlijk en voor wie energie en zin
heeft hebben we nog suggesties voor nog een wandeling/excur
sie.
 
Op zondag 14 juni gaan we naar Kropswolde waar we eerst een
mooie wandeling doen door de bijzonder mooie Kropswolder
buitenpolder, met bezoek aan een vogelkijkhut aan de rand van
het moeras. Kans op veel soorten zangvogels, Blauwborst, Ge
oorde fuut en Steltkluut. Tussen de grote kolonie Kokmeeuwen
die hier broeden, broeden ook het Visdiefje en de Witwangstern.
Daarnaast laat de Zeearend zich ook regelmatig zien.
 
Daarna kunnen we (naar behoefte) aan de westzijde van het
Zuidlaardermeer nog enkele andere vogelkijkhutten bezoeken
met mooi uitzicht op de polders. Hier broeden en jagen Visdie
ven, Zwarte stern en de Witwangstern. Ook Zomertaling, Riet
zangers en Blauwborsten zijn hier te zien.
 
De prijs zal uitkomen op ca € 100,00 (in tegenstelling tot het
bedrag genoemd in de CONVO wintereditie). Heb je zin om ook
al dat moois te zien, geef je op bij activiteiten@knnv.utrecht.nl

Adonisblauwtje
foto: Jeanne Huijssoon

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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Natuur rond een apparte
mentsgebouw in een
Vinexwijk (1)
door Frans Coolen
 
Vijf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik komen wonen in een
appartementsgebouw in de Vinexwijk Vleuterweide. Het is een
mooie wijk, vrijwel alles is nieuwbouw, vaak in retrostijl, en er
ligt een groot pas aangelegd park (Maximapark).
In mijn vorige woonplaats, Venlo, lag natuur zowat voor het
oprapen. Binnen een afstand 5 kilometer van waar ik woonde
lagen vijf natuurgebieden van heel uiteenlopend karakter, va
riërend van uiterwaarden van de Maas tot droge heide op
pleistocene grond. In termen van natuurbeleving was de verhui
zing in eerste instantie een flinke stap terug, maar in tweede
instantie viel dat erg mee. Want juist omdat in een nieuwbouw
wijk de natuur minder gevarieerd is en er in hoofdzaak algeme
ne soorten voorkomen, werd mijn aandacht getrokken door het
beetje natuur wat er allemaal nog wèl voorkomt. Er ging een
wereld voor mij open toen ik me ging verdiepen in het leven van
kauwen, kraaien en eksters. Daar kwam nog bij dat zich op
loopafstand een roekenkolonie bevindt, wat voor mij helemaal
nieuw was en waarover ik inmiddels een paar keer in deze
CONVO heb geschreven.
 
Gewone dieren, ook al zijn ze vaak niet populair, zijn in feite
heel interessant. Ze blijken zich slim op de dynamische stads
omgeving aan te kunnen passen en ervan te profiteren. Er is best
wel wat literatuur over te vinden. Ik geef een paar voorbeelden
van boeken over gewone (vogel)soorten:
 

 
Kraaien, Kwajongens van Bos en Veld, van Jenny de Laet
De Kauw, van Achilles Cools
The Magpies (De ekster), van Tim Birkhead
A Life in Black & White (over kraaien), van Arie Pieters
De Meerkoet, van Remco Daalder
 
Sinds ik deze boeken heb gelezen, kijk ik met veel meer belang
stelling naar de vogels in mijn woonomgeving. Zie ik gedragin
gen zoals in de boeken beschreven? Kan ik snel Kauwen, Zwarte
kraaien en Roeken van elkaar onderscheiden? Hoe gedragen de
verschillende soorten zich ten opzichte van elkaar? 'Onbekend
maakt onbemind' veranderde in 'Bekend maakt bemind'.
 
Wij wonen op de tweede etage in een appartementsgebouw van
ongeveer 10 jaar oud, dus nog vrij nieuw. Aan de galerijkant
hebben we uitzicht op een parkeerplaats en achtertuintjes. Aan
de straatkant kijken we uit op een langwerpig grasveld en het

tegenoverliggende appartementsgebouw. Geen bijzonder na
tuurrijke omgeving, dat is duidelijk. Het binnenmilieu is bepaald
soortenarm te noemen. Het aantal soorten dieren binnenshuis
is heel beperkt. Geen muggen, geen huisvliegen, geen wespen,
geen mieren, geen muizen. Soortenarmoede levert een rijkdom
aan wooncomfort. Er worden slechts twee soorten regelmatig
gesignaleerd: zilvervisjes en fruitvliegjes. De zilvervisjes zijn
nauwelijks te vangen, maar hun aanwezigheid blijft gelukkig
heel beperkt. Ze eten papier en karton, en vormen dus een po
tentieel gevaar voor de boeken in huis. De fruitvliegjes zijn las
tiger. Fruitafval wordt binnenshuis tijdelijk opgeslagen, waar
door een walhalla voor de fruitvliegjes ontstaat. Ze zijn klein en
onschuldig maar behoorlijk irritant, vooral omdat ze tijdens het
eten voortdurend om je hoofd en je bord cirkelen. Ze laten zich
vrij makkelijk vangen, maar als de bron niet wordt aangepakt,
blijven ze komen. De oplossing is om al het fruitvlieggevoelige
afval te deponeren in een luchtdichte luieremmer, die je kunt
kopen bij de Baby-Dump. Een soort vuilcontainer in minifor
maat.
 
De directe buitenomgeving van het appartementsgebouw is ook
soortenarm, maar toch een stuk rijker. Het eerste dat ons vijf
jaar geleden opviel toen we vlak voor de verhuizing bezig waren
met het opknappen, waren vleermuizen die in de avondscheme
ring rond het appartementsgebouw cirkelden. Vleermuizen,
nooit gedacht dat die hier al zo veel zouden voorkomen!

Jong van Zwarte roodstaart
foto: Frans Coolen

We werden echter ook aangenaam verrast toen we het karakte
ristieke geschetter hoorden van de Zwarte roodstaart. Het vogel
tje kenden we van heel lang geleden, toen we in een nieuwbouw
wijk kwamen wonen. Het is mij bekend dat de soort zich in
nieuwbouwwijken een paar jaar kunnen handhaven, maar na
verloop van tijd weer verdwijnen. Dat ie hier nog aanwezig was,
vond ik wel bijzonder.
 
Ons appartement heeft een erker met een zitje van waaruit je
de straat goed kunt overzien. We konden dan ook constateren
dat de Zwarte roodstaart af- en aanvloog uit een spleet tussen
de bovenkant van een raamkozijn en de buitenmuur. Er werd
dus gebroed. Een tijdje later zagen we een jong zitten op een
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uitstekende richel. Het appartementsgebouw biedt dus de gele
genheid voor een mooi vogeltje om te broeden. Nu kijken we
ieder voorjaar uit naar de komst van de Zwarte roodstaart. Nog
ieder voorjaar vanaf 2015 heeft het beestje zich gemeld. In de
loop van de tijd ben ik steeds meer op het vogeltje gaan letten.
Karakteristiek is het schrille geluidje dat je al op grote afstand
kunt horen. Er blijken veel meer Zwarte roodstaarten in de buurt
voor te komen dan alleen rond ons gebouw. Je hoort ze in de
hele wijk. Het geluid is ook niet altijd hetzelfde. Jongen die be
delen maken een heel ander geluid. Of als een ekster in de buurt
is, dan hoor je een korte alarmtik. Het zijn seizoenvogels. Ergens
half maart/april komen ze aan en in augustus zijn ze vaak weer
weg. Afgelopen jaar verscheen de eerste vogel op 28 maart en
werd de laatste vogel op 28 oktober gezien en gehoord. Ze zijn
dus vrij laat gekomen en vrij lang gebleven.
 
Vanuit de galerij is soms ook wat interessants te zien. We kijken
op tuintjes van de huizen aan de zijstraat, waarin bewoners in
de wintertijd vetbollen en pindanetjes ophangen voor de honge
rige vogels. In een van de tuintjes was tegen de muur van het
schuurtje een pot met pindakaas opgehangen. Daar houden
grote vogels als eksters en kauwen ook wel van. Pindakaas uit
zo'n potje nuttigen is voor dit formaat vogels een heel karwei.
Ze vliegen aan,  grijpen met de poten de rand van de pot vast,
pikken al fladderend in de pot en laten dan weer snel los.
Grappig was om op een ochtend te zien dat op de schutting van
de tuin een rijtje eksters en kauwen afwisselend op elkaars beurt
zaten te wachten. Eerst een of twee kauwen, dan een of twee
eksters, dan weer kauwen, dan weer eksters, enzovoort. Het
verbazingwekkende was dat eksters en kauwen elkaar volledig
tolereerden, zij het dat de kauwen net iets vaker aan de beurt
kwamen dan de eksters. Zo'n grote tolerantie tussen verschil
lende soorten zie je niet vaak. Kauwen en eksters zijn duidelijk
'aan elkaar gewaagd'.
 
Ik kan nog wel meer leuke waarnemingen en ervaringen vertel
len over natuur rond een appartementsgebouw in een Vinex
wijk. Maar die bewaar ik graag voor een andere keer.

Citroenvlinder
foto: Jeanne Huijssoon

Actie Behoud Loender
veense Plas
door Renee Lommen
 
Afgelopen winters organiseerde KNNV Utrecht regelmatig een
excursie naar de Lambertszkade. Daar genoten we van bijzonde
re eenden en andere vogels: een Geoorde fuut, Nonnetjes, Bril
duikers, Pijlstaarteenden. Begin februari ging ik weer eens kij
ken. Ik zag wel 50 Pijlstaarteenden, een paartje Brilduikers
vlakbij de oever. Ik maakte onderstaande foto van een bewoners
actie. Bewoners zetten zich in voor behoud van de Loenderveen
seplas. Thuisgekomen keek ik op internet. Ik ondertekende hun
petitie. Doe dat ook!

Bewonersactie Loenderveense Plas
foto: Renee Lommen

 
We lezen op hun site: Gemeente Wijdemeren en de provincie
Noord Holland hebben het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplas
sen gemaakt. Dit plan omvat vele projecten die goed zijn voor
de omgeving, bijvoorbeeld het uitdiepen van de Loosdrechtse
plassen is daar één van.
Echter, project 1.3 het maken van een vaarverbinding om sneller
van het Wijde Blik naar de Loosdrechtse plassen te kunnen
varen, is een project dat wij als natuurliefhebbers en inwoners
van de Gemeente Wijdemeren afkeuren.
 
De Loenderveense Plas is uniek en een Natura 2000-gebied. Ge
meente Wijdermeren en Provincie Noord-Holland offeren dit
schitterende natuurgebied op voor pleziervaart. Het is een
prachtig natuurgebied dicht bij Utrecht en Amsterdam. Er ver
blijven beschermde vogels, zoals Purperreiger, Smient, Nonne
tje, Zwarte Stern en Grote Karekiet. De open plas geeft bescher
ming aan de vogels. Door het bouwen van een vaart met dam
wand zal de rustplaats voor deze vogels voor altijd verstoord zijn.
Vele recreanten komen naar de Loenderveense Plas voor het
uitzicht op het water en de rust.
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De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft zes bezwaren:
Wat zijn de effecten op de Natuur,
op de Stilte,
op de Cultuur Historische waarde,
op de Waterkwaliteit,
op het uitzicht,
op de beleving van omwonende en recreanten.
Daarnaast hebben ze grote twijfels over het nut en de noodzaak
voor deze vaarverbinding.

Utrecht Rubriek
 
Van, door en voor KNNV-ers uit de regio
Deze keer door: Lia Oosterwaal
 
In Lunetten is onlangs een stukje nieuwe na
tuur ontstaan. Nieuw: omdat het net is aange
legd, maar ook nieuw omdat Lunetten er een
biotoop bijkrijgt: een plas-dras gebiedje.
 
De aanleiding was het vervangen van twee
duikers. Een creatieve en vast natuurminnen
de ambtenaar, bedacht dat als het slootje
tussen die twee duikers zou meanderen, dit
een mooi gezicht zou zijn. En als je dan toch
bezig bent… en een kant van de sloot verbreed
wordt en heel langzaam afloopt, dan krijg je
vast iets moois.
 
Met dit plan half getekend, vooral in het hoofd,
kwamen de projectambtenaar, de aannemer,
de uitvoerder en mensen van Natuurgroep
Lunetten bijeen op de plek waar alles zou gaan
gebeuren. Hoe zagen wij dat? Wat kunnen we
met de grond doen die vrijkomt? Hoe ver laten

we het plas-dras gebied komen? En de bomen die nu langs de
sloot staan?
 
Binnen een uur werden er een paar paaltjes de grond ingezet:
dat wordt de lijn; die boomgroep blijft, daar halen we wat weg…..
en daar zaaien we in. Bij het inzaaien is gezocht naar een
mengsel van soorten die daar goed kunnen gedijen, en wellicht
kan een nat grasland in de buurt profiteren als de planten zaad
zetten.
 
Het is nu natuurlijk nog een kale bedoening, maar het water ziet
er prachtig uit. We zijn benieuwd welke pioniers er als eerste
op dit stukje te zien zullen zijn en hopen dat de honden niet
alles kaal houden.
 
En wat een mooie samenwerking met de gemeente.
 

Nieuwe natuur in Lunetten
foto: Joop van Dam

Nieuwe natuur in Lunetten
foto: Joop van Dam

Koninginnepage
foto: Jeanne Huijssoon

Oranjetip
foto: Jeanne Huijssoon
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Cursus: determineren van
wilde planten voor
beginners
door Frans Kok
 
Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn dat
vragen die u boeien? Schrijf u dan in voor deze cursus. Het is
verrassend om van allerlei wilde planten in het park, in de berm
en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten. Maar het is niet
zo eenvoudig om een plant een naam te geven. Hiervoor geldt:
samen kom je verder. Daarom heeft IVN afdeling  Nieuwegein -
IJsselstein en omstreken een cursus ontwikkeld die als doel heeft
u op een eenvoudige en leuke manier te laten kennismaken met
het determineren van wilde planten.
 
We beginnen met een korte inleiding over de indeling van het
plantenrijk en over de bouw en de functies van de onderdelen
van de plant. U leert te kijken naar bladvormen, bloemvormen
en bloeiwijzen aan de hand van levende planten, presentaties en
opdrachten binnen en buiten. Er wordt aandacht besteed aan de
meest bekende plantenfamilies. Daarna gaat u gezamenlijk één
of meerdere planten op naam brengen met behulp van een flora.
 
Beschikbare materialen tijdens de cursus: Veldgids Nederlandse
Flora van Henk Eggelte, loep, prepareernaald en andere flora’s.
U ontvangt tijdens de cursus een cursusmap met ondersteunen
de en aanvullende informatie.
 
Aantal cursisten: minimaal 5, maximaal 20.
Kosten: IVN- en KNNV-leden € 15,-, niet-leden € 25,- (inclusief
cursusmap, koffie en thee), te voldoen na een bevestigingsmail.
De betaling geldt als definitieve opgave.
 
Data en locatie: de locatie is ‘Het Milieu Educatie Centrum’ (=
Natuurkwartier), Geinoord 9, Nieuwegein en omvat vier lessen
op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 20 april, 11 mei,
8 juni en 15 juni.  Daarnaast organiseren we een terugkomavond/
excursie  (facultatief)  op 31 augustus van 19.00 – 21.00 uur.
 
Aanmelden voor 13 april 2020.
Meer informatie en aanmelden bij: Frans Kok, franskok@hetnet.
nl, tel: 0306034297 of 0620396805

Activiteiten afgelopen
periode
 
Minicursus tuinvogels herkennen
door Renee Lommen
 
Menko Vlaardingerbroek hield ook dit jaar een goede inleiding
in Griftsteede. Er waren tien cursisten aanwezig van wie er
slechts een paar de excursie op zaterdag gevolgd hebben. Je
moest dan ook over zeemansbenen beschikken om het weer te
durven trotseren.
 
Nuldernauw en kijkhut Putten
door Leo Thijssen
 
Het raadsel "Kleine zwaan"
We spreken over een geslaagde excursie met ruim 10 deelne
mers. Weliswaar droog, maar ruig weer. De excursie bestond uit
3 onderdelen: wandeling langs de Zeedijk, zwerftocht met de
auto door de polders tussen Nijkerk en Putten, en tenslotte vo
gelgebied annex vogelkijkhut bij Nulde. We profiteren van de
kennis van Nel van Meijeren, die in dit gebied wintervogels telt.

foto: Renee Lommen
 
Op het FIETSPAD BIJ DE ZEEDIJK is het uitkijken: het slimme
bord "racer te gast" moest ons beschermen. Ik ben hier al meni
ge keer langs gefietst, maar verrassend wat geduld hier bij het
waarnemen oplevert. Zonder volledig te willen zijn:
Wintertaling, Pijlstaart, Nonnetje, Slobeend, Krakeend, Kuif
eend, Grote zaagbek, Bergeend, Smient. Van de meeste soorten
minimaal één paar mannetje/vrouwtje; daarnaast Futen, Meer
koeten en Aalscholvers. Met behulp van telescopen konden we
ver richting het "nieuwe land" kijken, natuurlijke oevers met
gevarieerde steen-elementen.
 
De ZWERFTOCHT DOOR DE POLDERS, vanuit de auto's en
daarmee de vogels niet verstorend, leverde weer een ander beeld
op: duizenden Brandganzen, Kolganzen, Smienten, Kieviten, op
de grond of in de lucht, soms letterlijk als een zwarte wolk.
Waakzaam, kopjes in één richting, alert op verstoring door o.a.
roofvogels. Ook Grauwe ganzen, Canadese ganzen, Nijlganzen
en een enkele graspieper.
 
Het VOGELGEBIED BIJ STRAND NULDE had ook zo zijn eigen
aardigheid: vanwege de harde wind verbleven hier duizenden
watervogels (o.a. Smienten en Meerkoeten) in de luwte van de
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zoete (deels zilte) meren, pal voor onze neus! Hier zagen we als
extra's nog Tafeleenden, Knobbelzwanen en Grote zaagbekken.
Ook verraste de IJsvogel ons met zijn blauwe schreeuw-vlucht.
 
Vanuit de VOGELKIJKHUT probeerden we, te midden van de
andere zwanen, de vermaarde wintergast "de Kleine zwaan" te
ontdekken. Nel had het weekend ervóór aldaar nog 21 exempla
ren geteld. Wij moesten ons met één "Kleine zwaan" tevreden
stellen, de overige wellicht door de harde wind net achter een
eilandje verdreven. Toch genoeg om een paar mooie telefoto's
te maken: het compacte, donzige uiterlijk was goed zichtbaar;
evenals kortere hals en minder geel op snavel dan bij zijn grote
re soortgenoot "Wilde zwaan".

Kleine zwaan
bron:  vogel-spotter.blogspot.com201506kleine-zwaan_9.html
 
Al met al een geslaagde excursie voor de taaie, windbestendige
vogelliefhebbers.
Hier volgt nog summier enige INFORMATIE OVER DE "KLEINE
ZWAAN", ontleend aan de recente Sovon-atlas (Atlas gekocht op
de Sovon-infodag 2018, weegt ruim 4 kg, vanaf pallets zoals bij
de Aldi, zijn wel enkele middelhoge bomen voor omgelegd).
Vergeleken met de Wilde zwaan is de Kleine zwaan inderdaad
beduidend kleiner: lengte/breedte 1.15m/1.80m (Wilde zwaan
1.60m/2.45m.). Zingende, trompetterende zang, beide soorten,
in de vlucht en en groupe.

Kleine zwaan
bron: sovon.nl/nl/soort/1530

De totale wereld/Europese populatie in 2015 bedroeg 21.000
exemplaren, tot op heden geleidelijke afname van 30%. Verblijf
plaatsen in Nederland vormen vooral de provincies Groningen,
Drenthe, Brabant, maar vooral het IJsselmeergebied/randmeren.
Het verblijfsseizoen in Nederland wordt korter: van oktober/
november tot december/januari. De Kleine zwanen hebben de
neiging langer te verblijven in Noord-Duitsland, op doortocht
naar hun broedgebieden, de kust-toendra's van Noord-Rusland.
Winteraantallen van de Kleine zwaan in Nederland varieerden
in de atlas periode vóór 2015 van 7600-11.000 exemplaren. Het
aantal van 11.000 was éénmalig in 2013, bij extreme koude-piek
in West-Europa (tweede terugkeer uit Duitsland).
In 2013 verbleven ruim 3000 exemplaren Kleine zwaan bij de
randmeren (IJsselmeergebied). De randmeren zijn bij de Kleine
zwanen favoriet vanwege de ondergedoken waterplanten als
voedsel (kranswieren, fonteinkruiden-knollen). In de overige
provincies moeten ze het vooral hebben van oogstresten (aard
appel, mais, bieten en in mindere mate gras). Aanwezigheid van
water/slaapplaatsen blijft noodzakelijk. Samengevat, voorzich
tige conclusies: broedresultaten in de noordelijke toendra's zijn
stabiel, schommelingen in ijsbedekking, globale temperatuur
en voedselaanbod bij ons zijn mede bepalend voor aantallen en
voorkomen van de Kleine zwaan in Nederland en bij het Nulder
nauw.
 
Winterbomen in het Zocherpark
door Paul Damoiseaux

Venijnboom, mannelijke bloem
foto: Paul Damoiseaux
 
Na een afgelasting vanwege het slechte weer op 23 februari, is
de excursie op 1 maart toch doorgegaan. Met 12 deelnemers
zaten we met enige regelmaat de hardlopers en joggers in het
Zocherpark in de weg. Excursieleider Cockie Streng startte met
een klein college ‘bomen in de winter’. Met name het energie
kostende watertransport maakt dat bomen in de winter de no
dige aanpassingen moeten maken.
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De excursie start met twee (mannelijke) Venijnbomen bij café
Ledig Erf. De bomen zijn geplant in 1900, maar daarmee lang
niet de oudste in het Zocherpark. Ruim een half uur later hebben
we eerste 100 (!) meter in het park afgelegd en heeft Cockie 13
verschillende boomsoorten aan ons voorgesteld waaronder een
prachtige Zwarte walnoot uit plantjaar 1870.
 
We lopen een rondje Sterrenburg tot aan de Metasequioa’s.
Onderweg maken we kennis met o.a. Vleugelnoot, Valse chris
tusdoorn, Pluimes. Prieeliep, Rode beuk en Moerascipres. Van
alle soorten worden winterkenmerken bekeken en besproken.

Excursie Winterbomen in het Zocherpark
foto: Paul damoiseaux

Is dat de zaadhuid van een Zwarte walnoot?
foto: Paul Damoiseaux
 
Na zo’n kleine 500 meter steken we bij het Louis Hartlooper
Complex over naar de andere kant van het Zocherpark. Via de
prachtige Plataan (plantjaar 1835) en de Dubbele paardenkas
tanje (steriel volgens de gegevens van de gemeente, maar met
(zelfs kiemende) zaden aan de voet) lopen we naar het lievelings
plekje van Cockie: een groep van vier kanjers van bomen. Een
Gewone esdoorn, een Moseik, een Rode beuk en een Moerasci
pres: alle vier geplant in 1870. Samen vertonen ze gedurende de
seizoenen een steeds wisselend, maar altijd prachtig beeld. We
bezoeken nog even het kunstwerk ‘De verdwijnende trappen’,
een initiatief van de werkgroep Vergroening Singel. Via een
rondje Manenburg komen we na ruim twee uur terug bij café
Ledig Erf; we hebben in totaal iets meer dan een kilometer
afgelegd!

 
O ja, helemaal aan het eind van de excursie raapten we enkele
vruchten van de grond; bolletjes met hoekige verhardingen die
moeilijk open te pulken zijn. Eenmaal open blijken het vruchten
van de Plataan te zijn. Die is met het verspreiden al zo’n kleine
twee eeuwen bezig!
En o ja, mogelijk volgt eind mei een nieuwe excursie in het Zo
cherpark; dan in de groei- en bloeitijd van de bomen! Volg de
berichtgeving op de website.

Vruchten van de Plataan
foto: Paul Damoiseaux

Morgenrood
foto: Jeanne Huijssoon
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Activiteiten komende
periode
 
Activiteiten van Natuurmonumenten in de provincie
Utrecht, 1 april
 
Tijdens het tweede deel van de ALV zal Tim van den Broek een
presentatie geven.
Tim is boswachter ecologie van Natuurmonumenten in Utrecht.
Hij vertelt in het kort iets over de natuurgebieden van de beheer
eenheid Utrecht en interessante ontwikkelingen op het gebied
van flora en fauna. Hij gaat in het bijzonder dieper in op de in
richting en behaalde doelen voor Landgoed Haarzuilens.
 
Vogels kijken met de KNNV, 18 april
 
Ga mee met deze leuke excursie naar het Landje van Geijsel en
Waverhoek. Beide gebieden liggen ten noorden van Vinkeveen.
We zijn van plan te beginnen in de vogelkijkhut bij het Landje
van Geijsel en daarna door te gaan naar Waverhoek om daar
eenvogelwandeling te maken.

Landje van Geijsel
bron: www.historischamstelland.nl/ontdekken/monumenten-ouder-amstel/
natuur-en-landschap/landje_van_geijsel
 
Bij het Landje van Geijsel kunnen we genieten van het vogelleven
op een ondergelopen weiland. De wandeling voert door Waver
hoek, een ongeveer 60 hectare groot natuurpareltje in de
Randstad, grenzend aan natuurgebied Botshol en maakt deel uit
van Plan de Venen.
We hopen op onder andere Lepelaar, Grutto, Tureluur, Kemp
haan, Wintertaling, Pijlstaart en rietbroedende soorten. En met
roofvogels weet je het nooit.
 
We zijn in open gebieden en het kan dan zo 's morgens nog best
koud zijn, dus houd hier rekening mee met je kleding. Wandel
schoenen en handschoenen zijn een goed idee.
Om 8.00 uur vertrekken we met auto's uit Utrecht. We horen
graag of je een auto ter beschikking hebt en bereid bent om te
rijden en ook horen we graag hoeveel mensen er mee kunnen
rijden. We verwachten rond 14.30 uur weer terug te zijn in
Utrecht.
Aanmelden uiterlijk woensdag 15 april bij activiteiten@utrecht.
knnv.nl. Nine Ebben zal deze excursie begeleiden. De autokosten
bedragen 4.50 euro, te betalen aan de chauffeur.

 
Plantenexcursie in het Maximapark, 17 mei
 
Het Maximapark is het jongste grote park van de Gemeente
Utrecht. Het werd medio 2013 officieel geopend en maakt deel
uit van het stadsdeel Leidsche Rijn. Qua natuur is het heel divers
van opzet. Er zijn urbane delen, sportterreinen, strak aangeleg
de plantsoenen en stukken nagenoeg wilde natuur. In de loop
der jaren hebben zich, al dan niet spontaan, meer dan 300
soorten wilde planten gevestigd.

Grutto
foto: Nine Ebben

In het Maximapark zijn grote delen op een natuurvriendelijke manier
ingericht
foto: Frans Coolen 
Op 17 mei 2020 heb je de gelegenheid om met een natuurrijk
stukje park kennis te maken. We maken een wandeling door
een klein maar gevarieerd deel van de Binnenhof, een van de
onderdelen van het park.
De excursie wordt georganiseerd in samenwerking met de
Stichting 'Vrienden van het Maximapark'. De excursie begint
om 10:00 uur en start vanaf de werkschuur van de stichting aan
de Alendorperweg 10a.
Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig.
 
KNNV excursie weekend, 12, 13, 14 juni
Zie blz. 6 van deze CONVO.

Hunzedal
bron: https://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/hunzedal
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Website KNNV afdeling
Utrecht
door Paul Damoiseaux
 
In het voorwoord van de voorzitter op de eerste bladzijde van
deze CONVO heeft u kunnen lezen dat het automatisme van een
maandelijkse digitale Nieuwsbrief verdwijnt. Dat wil niet zeggen
dat u vanaf nu niet meer op de hoogte wordt gehouden van ac
tiviteiten binnen de afdeling. Integendeel!
 
De afdeling beschikt over een goed georganiseerde en up-to-da
te website.

Startpagina (Homepage) KNNV afdeling Utrecht

 
Dit plaatje is (afhankelijk van de grootte van uw scherm) de
startpagina. Ziet u niet de hele pagina, dan kunt u naar beneden
en ook weer naar boven scrollen.

 
Direct onder de zogenaamde ‘header’ (de prachtige foto met de
tekst KNNV erin) ziet u twee horizontale balken (met rode let
ters), de zogenaamde ‘sliders’.

Activiteitenslider en Nieuwsslider
 
De bovenste balk is de Activiteitenslider, de onderste de
Nieuwsslider. In die Activiteitenslider vindt u de informatie die
u tot nu toe ook via de Nieuwsbrief ontving. Klikken op een
activiteit opent een nieuw scherm met daarin uitgebreidere in
formatie over de betreffende activiteit. Precies zo werkt ook de
Nieuwsslider.
 
Onder de header ziet u de tabbladen Onze Afdeling, Activiteiten,
Publicaties, Werkgroepen, Waarnemingen en Links. Klikken op
bijv. Werkgroepen opent een nieuw scherm.

Tabbladen met doorklik op Werkgroepen
 
Hier kunt u weer doorklikken en zoeken naar informatie van de
werkgroepen. U ziet hierboven bijv. dat van de Plantenwerk
groep vanaf 2016 informatie op de website staat.
 
Neem eens rustig de tijd om te onderzoeken hoe de website werkt
en welke informatie aanwezig is. En suggesties voor verbeterin
gen zijn natuurlijk altijd welkom.
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Ingekomen berichten
 
KNNV Landelijke Grassendag, zaterdag 20 juni 2020
 
Wat zijn grassen? Hoe herken je ze? Wat is een gras en wat niet?
Hoe zit het met de wederzijdse afhankelijkheid tussen grassen
en mensen? En hoe heeft die zich ontwikkeld?
Het antwoord op deze en andere vragen krijg je op de tweede
Landelijke Grassendag. Deze studiedag organiseert de KNNV in
samenwerking met de KNNV-afdeling Nijmegen op zaterdag 20
juni. Ditmaal nabij en in natuurgebied de Stadswaard te Nijme
gen.

Heb je belangstelling voor planten en wil je je verdiepen in de
wereld van grassen? Dan biedt de Grassendag jou een uitgelezen
kans. Aan het einde van deze studiedag is jouw kennis over
grassen verrijkt. Daarbij heb je niet alleen antwoord gekregen
op voornoemde vragen. Ook is je vaardigheid in het determine
ren van grassen aangescherpt, of kun je aan de hand van de
Heukels’ Flora of de Veldgids Nederlandse Flora zelf beginnen
met het determineren van grassen.

Het ochtendprogramma bestaat uit een lezing van Norbert
Peeters over de domesticatiegeschiedenis van grassen en uit een
inleiding in de grassenkunde en het gebruik van een flora, door
Gerard Dirkse.
Er is ook demonstratiemateriaal aanwezig dat je bij aanvang, in
de pauze en bij de afsluiting van het ochtendprogramma kunt
bekijken.
Na de lezingen en de lunch ga je onder leiding van kundige
gidsen op zoek naar grassen in de Nijmeegse Stadswaard. Een
Heukels’ Flora (uit 2005 of de recente 24e editie) en/of de Veldgids
Nederlandse Flora (KNNV) en een loep (met vergroting 10x of
15x) komt daarbij goed van pas. Vergeet deze dus niet mee te
nemen! Na de excursie sluiten we gezamenlijk af om 16.00 uur.
Het ochtendprogramma en de gezamenlijke afsluiting worden
gehouden in De Lindenberg Huis voor de Kunsten, in het cen
trum van Nijmegen. Natuurgebied de Stadswaard ligt op 10
minuten loopafstand van deze locatie.

Natuurgebied De Stadswaard bij Nijmegen (De Bastei 2018)

De kosten voor deelname aan de Landelijke Grassendag bedragen
15 euro. Dat is inclusief koffie, thee en een gezamenlijke lunch.
Voor meer informatie en voor aanmelding ga je naar de website
van de landelijke werkgroep grassen en schijngrassen (www.
knnv.nl/werkgroep-grassen-en-schijngrassen/landelijke-dag-gras
sen-en-schijngrassen-2020). De uiterlijke datum voor aanmel
ding is 1 juni 2020.
 
Foto's van afdelingsleden

 

Pestvogel
foto: Toon Vernooij 

Digitale landelijke nieuwsbrief van de KNNV
Al ruim 5000 leden van de KNNV ontvangen elke maand de
landelijke KNNV nieuwsbrief. Hierin vindt u nieuws van de
KNNV, projecten, excursies, lezingen en boeken. Iedereen
kan zich voor deze gratis nieuwsbrief aanmelden, ook niet-
leden van de KNNV. Aanmelden kan via www.knnv.nl/digita
le-nieuwsbrief en daar kunt u ook de laatste nieuwsbrief
vinden.
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De Convo is de periodiek van de afdeling Utrecht van de KNNV
en verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement op de Convo
kost € 11 per jaar en kan ieder moment ingaan. De opzegter
mijn is drie maanden. Leden van de afdeling Utrecht ontvan
gen de Convo gratis.
Sluitingsdatum kopij voor de volgende Convo: 24 mei 2020.
Kopij aanleveren via redactie@utrecht.knnv.nl
Contributie/lidmaatschap 2020: Gewoon lid: € 29,75; huis
genootlid: € 12,00; jeugdlid*: € 17,75; Convolid: €11, te vol
doen op rekening NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned.
Natuurhistorische Ver. Afd. Utrecht. Wie na 1 september lid
wordt, betaalt € 7,00 tot het einde van het kalenderjaar.
U-pashouders kunnen hun contributie geheel of gedeeltelijk
voldoen uit hun budget. Opzegging van het lidmaatschap
vóór 1 november. Leden van de KNNV zijn bij activiteiten van
de KNNV verzekerd tegen persoonlijke aansprakelijkheid.
Wil je de verenigingstelescoop voor maximaal 3 weken lenen,
neem dan contact op met beheerder Leo Thijssen:
ljm.thijssen@casema.nl
*Het jeugdlidmaatschap geldt tot en met het kalenderjaar
waarin men 25 wordt.

947     1416     2286     2288     2823     3812     4059     4248

4302     5877     6060     7658     7974     10074     11230

10309     11078     20463     26393     27822     27987     28707

Contributie al betaald?
door Maarten Drost
 
Gelukkig hebben 166 leden hun contributie 2020 al betaald
(tot 21-2-2020 verwerkt). Helaas hebben 22 leden hun contribu
tie nog niet betaald. Dit betreft de volgende lidnummers:

Deze nummers staan hierboven op de adresstikker van de
CONVO.
 
vet en cursief: (rij 1 en 2) geen e-mailadres bekend bij de KNNV.
Indien u wel een e-mailadres heeft, graag een mail naar penning
meester@utrecht.knnv.nl met “nieuw mailadres”; dan wordt dit
ingevoerd en kan ik u jaarlijks per email herinneren aan contri
butiebedrag en betaling.
 
Andere nummers: (rij 3) wel een werkend e-mailadres bekend
bij de KNNV en 3 aanmaningen verstuurd. Als u geen aanma
ningen ontvangen heeft, controleert U dan alstublieft de
spamfolder. Als ze daar wel in zitten, dan graag het e-mailadres
van de penningmeester als “betrouwbaar” aangeven. Zo niet,
stuur dan een mail naar penningmeester@utrecht.knnv.nl met
“nieuw mailadres”.
 
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.

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

 1 april  Presentatie activiteiten Natuurmonumen
ten Utrecht

 18 april  Landje van Geijsel en Waverhoek

 17 mei  Plantenexcursie Maximapark

 12, 13, 14 juni  Excursieweekeinde Drentse Aa

Activiteiten in Vogelvlucht
 

 

Koevinkje
foto: Jeanne Huijssoon

Indien onbestelbaar retour: Muntkade 4, 3531 AK Utrecht


