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Wolf
 
 
Sinds een aantal jaren loopt de wolf rond in Nederland. Kort door de
bocht: natuurliefhebbers juichen het toe, liefhebbers van sprookjes
gruwen ervan.
 
Maar wat gebeurt er als je een toppredator verwelkomt en diens enige
vijand, de mens, vleugellam maakt door beschermende wetgeving? Je
snapt, die breidt zich ongebreideld uit. Dat geeft in het begin een
beetje overlast, maar die neemt na verloop van tijd toe tot onaanvaard
bare proporties. Zo zal het met de wolf ook gaan. Bij de geherintrodu
ceerde bever, niet eens een predator, zien we het gebeuren. We zien de
wolf louter voor zijn 'plezier' tientallen schapen doodbijten, terwijl die
niet kunnen vluchten. Een groot wild dier dat zich in een dichtbevolk
te omgeving kan handhaven heet gedomesticeerd. Het past zich aan de
urbane omgeving aan, maar blijft wel wild. Bovendien worden wolven
hier zelf door de vele verkeersslachtoffers voor de wolven gegooid.
 
De komst van de wolf komt tegemoet aan ons verlangen naar oernatuur
om ons heen. Maar door zijn strikt beschermde status is zijn verschijnen
geen teken dat het goed gaat met de natuur. Het leidt af van de echte
vraagstellingen waar de natuur in Nederland mee is belast. Laten we
daarom vooral genieten van wat we gezien de huidige omstandigheden
als natuur kunnen beschouwen. Dat is heel wat en zeker het bescher
men waard. Dat we zonder wolf zinvol en met plezier bezig kunnen
zijn in de natuur blijkt wel weer uit de bijdragen in dit nummer: ex
cursies naar landgoederen, vogelexcursies, bijzondere waarnemingen
en nog veel meer. Daar hebben we de wolf niet voor nodig.
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Land van Ons groeit
door Herman Verschuren
 
Het begon met zorg en ergernis. Oprichter Franke Remerie (ook
lid KNNV) zag het landschap verloren gaan, zag het gras en de
akkers zonder akkerbloemen en besloot er iets aan te gaan doen.
Eind 2019 richtte hij de coöperatie Land van Ons op. Doel:
landbouwgrond kopen, om daar weer leven in te brengen.
 
Of, zoals het wat uitgebreider staat in de maandelijkse nieuws
brief Landscoop: ‘Land van Ons wil een kentering bewerkstelli
gen in het uitputten van grond en het verdwijnen van plantaar
dig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we in het besef
dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons
bestaan, en daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hec
tische en op economische groei gerichte bestaan. Door het ver
werven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap
van (landbouw) grond realiseren we een langjarige en daarmee
duurzame aanpak.’
 
Een coöperatie, géén stichting. Wie meedoet, deelt met andere
deelnemers het eigendom van de aangekochte grond, en over
iedere nieuwe aankoop wordt gestemd. Daarbij heeft iedere
deelnemer een stem, hoeveel vierkante meters grond hij of zij
ook heeft gekocht.
In december 2019 waren er enkele honderden deelnemers, het
aantal ligt nu rond de 21.000 en groeit gestaag door.
 
Het werk voor de coöperatie gebeurt door vrijwilligers. Alleen
als het niet anders kan, wordt er wel eens iemand ingehuurd,
maar de bedoeling blijft zoveel mogelijk geld te steken in grond
en zo min mogelijk in organisatie. Er is inmiddels een bestuur
(ja, ook vrijwilligers), een groep die naar nieuwe percelen zoekt,
een groep die zich met PR en communicatie bezighoudt, de
nieuwsbrief Landscoop heeft een redactie, en zo meer. Ook
vormt zich rond ieder nieuw perceel een groep vrijwilligers,
veelal uit de buurt, die zich vooral met dat perceel bezighoudt

en de pachter begeleidt.
 
Natuurlijk bebouwt of beweidt Land van Ons die grond niet zelf,
daarvoor zoeken we een boer die de grond wil pachten en volgens
richtlijnen wil inrichten. Die richtlijnen vind je op de website
van Land van Ons onder ‘Ons plan’ en dit is de kortste samen
vatting:
 
Waar stoppen we mee?
- Chemische gewasbescherming
- Chemische verdelging van planten
- Injecteren van drijfmest
- Gebruik van kunstmest
- Gebruik van monoculturen raaigras
- Intensief maaibeleid
Waar gaan we voor?
- Herstel hagen, singels, houtwallen
- Bemesting aangepast aan de behoefte
- Herstel temperatuurgradiënten
- Wisselteelt
- Bewuste verrommeling (dood hout laten liggen, broeihopen,
schuilplaatsen)
- Voorkomen van verdichting van de grond
- Herstel mineralenhuishouding
- Herstel zuurgraad bodem
- Periodes van rust
 
Een van de meest verrassende ervaringen de afgelopen jaren was
dat het Land van Ons absoluut geen moeite kostte om zulke
boeren te vinden. Wie ‘boeren’ associeert met omgekeerde
vlaggen, boze types op grote tractoren op snelwegen, beseft te
weinig dat het om een lawaaiige minderheid gaat. Er blijken
genoeg boeren die meer dan bereid zijn om een ander soort
landbouw of veeteelt te bedrijven.
 
Een andere verrassing was dat er mensen kwamen die bereid
waren veel geld in Land van Ons te steken, ondanks die ene stem
die iedere deelnemer heeft. Dat heeft geholpen.
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Wat ook hielp en nog steeds helpt, is aandacht in de pers. Bij
voorbeeld rond Zeewolde, toen daar een groot datacentrum zou
worden gebouwd op de beste vette klei die je je kan denken om
gewassen te telen. Voorzitter Franke Remerie polste eens zijn
bestuur, wat fondsen en mensen en sprong erin met een voorstel
om die grond te kopen en zo te voorkomen dat er een datacen
trum zou komen. Tot een aankoop kwam het niet, maar het
datacentrum is er ook niet gekomen en het leverde Land van
Ons duizenden nieuwe deelnemers op.
 
Voor wie meer wil weten: www.landvanons.nl.

bron: landvanons.nl

bron:  landvanons.nl

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).

Agressie van Zwarte kraai
door Frans Coolen
 
Dat Zwarte kraaien geen lieverdjes zijn is algemeen bekend. Het
zijn beduchte nestrovers en zelfs als jonge vogels het nest hebben
verlaten kunnen ze zomaar door een Zwarte kraai verschalkt
worden. Zelfs mensen moeten voor ze oppassen. Op verschillen
de plaatsen in het land, zo ook naast het fietspad langs het
Amsterdam-Rijnkanaal, vind je in het voorjaar borden met de
huiveringwekkende tekst ‘Let op!! Agressieve kraaien’. Nesten
van andere vogels berooft hij, maar zijn eigen nest verdedigt de
Zwarte kraai met verve en daarbij wordt geweld niet geschuwd.
Argeloze voorbijgangers, die zich van geen kwaad bewust zijn
en zelfs niet eens het kraaiennest hebben opgemerkt, worden
plotseling aangevallen met vaak lelijke verwondingen aan het
hoofd als gevolg. Zwarte kraaien zijn voor de duvel niet bang.
Vaak is te zien dat een kraai een buizerd in de lucht het leven
zuur maakt. Ook schept hij er genoegen in om andere diersoor
ten, zelfs katten, te pesten en uit te dagen. Wanneer je op
YouTube de woorden ‘agressieve kraaien’ intoetst vind je een
paar aangrijpende voorbeelden van hoe deze vogels zich ‘mis
dragen’.

Verzamelplaatje 'Agressieve kraaien'  door Frans Coolen

 
 
 
Ikzelf was in mei van 2022 getuige van een aangrijpend voorbeeld
van moorddadig gedrag. Op een middag fietste ik langzaam door
het Maximapark op zoek naar bloemen die ik zou gebruiken bij
de cursus Wilde Planten die ik die avond zou geven. Ik zag laag
tegen de stam van een Moerascypres een vogel zitten. Het leek
alsof het een specht was, maar toen ik goed keek bleek het een
Gaai te zijn. In een boom naast de Moerascypres zat een Zwarte
kraai.
 
Onmiddellijk nadat ik weer op de fiets was gestapt hoorde ik een
vreselijk gekrijs. De kraai had de Gaai gegrepen en op het gras
geworpen. Het was een wild fladderend geheel. De kraai hakte
met kracht met zijn snavel onbedaarlijk op de Gaai in. Ik stapte
af en ging het schouwspel van dichterbij bekijken. Het was een
gruwelijk gezicht. De Gaai spartelde krijsend tegen, maar had
geen schijn van kans. De kraai had hem met zijn poten stevig in
de greep. Met mijn mobiel maakte ik wat foto’s en begon het
tafereel ook te filmen.
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Plotseling gebeurde er iets opmerkelijks. Van alle kanten kwa
men Eksters aanvliegen en ook een Gaai. De Gaai was mogelijk
de partner van het slachtoffer. De Eksters vlogen vervolgens luid
krassend een voor een het gras in en begonnen schijnaanvallen
op de kraai uit te voeren. Echte aanvallen waren het niet want
zodra de kraai zich tot hen wendde deinsden ze terug of vlogen
weer weg. De Gaai nam alleen duikvluchten naar de kraai, maar
kwam er nooit dichter bij dan pakweg een meter. Het ging zo
een paar minuten door.
 
Toen ik wat naderde om beter te kunnen filmen kreeg de kraai
mij in de gaten. Hij pakte de inmiddels versufte Gaai met zijn
poten op en sleurde hem fladderend naar ondiep water een paar
meter verderop. Daar bleef hij maar doorhakken en de Eksters
bleven maar komen, alles onverrichterzake. Toen ik nog dich
terbij kwam vloog de kraai met de prooi weer op, maar moest
die vrij onmiddellijk weer loslaten, simpelweg omdat die te
zwaar was. De Gaai, een vormeloze prop natte veren, plonsde
terug in het water. Er zat geen beweging meer in.
 
De Zwarte kraai was weggevlogen en de rust keerde weer. Alle
vogels verdwenen en het leek net alsof er niets was gebeurd. Ook
ik verliet het slagveld om door te gaan met het zoeken naar
geschikte bloemplanten. Na een kwartier ben ik teruggegaan
naar de plek des onheils. De dode Gaai lag niet meer in het water,
blijkbaar meegenomen. In dezelfde boom waar de Zwarte kraai
had gezeten, zat weer een Zwarte kraai. Dé Zwarte kraai?

In de boom: Ekster en Gaai. Op de grond: Zwarte kraai, Gaai en Ekster.
foto: Frans Coolen

 
 
 
 
 
Het hele voorval roept een aantal vragen op. Voor zover mij
bekend heeft een Zwarte kraai nog nooit een andere kraaiachti
ge, zoals een Gaai, aangevallen en gedood. Op YouTube vind je
vooral voorbeelden van duiven die worden gedood door Zwarte
kraaien. De Gaai is weliswaar wat kleiner dan de Zwarte kraai,
maar kan zich eveneens als een geduchte rover agressief gedra
gen. Bepaald geen doetje, zou je zeggen. Maar dat valt blijkbaar
tegen. De partner van de Gaai ondernam slechts een paar ondie
pe duikvluchten om de noodlottige Gaai te bevrijden. Dat is geen
blijk van moedig gedrag. De beweegreden van de Zwarte kraai
was niet het verdedigen van het eigen nest of het verschaffen

van voedsel aan de eigen jongen. Het ging de kraai blijkbaar
erom zijn eigen maag te vullen. Dat de kraai de Gaai verorberde
heb ik niet kunnen zien, maar op YouTube zijn filmpjes te zien
waarop een kraai met smaak een door hem gedode duif veror
bert. Toch was het niet bepaald noodzakelijk voor de kraai om
een Gaai te vangen om zijn maag te vullen. In het voorjaar is er
voedsel in overvloed. Het leek dan ook meer een daad van wil
lekeurige agressie.
 
Nee, dan het gedrag van de Eksters. Dat roept een volgende vraag
op. Ze kwamen met meerdere tegelijk (ca. 6-7) af op het gekrijs
van de aangevallen Gaai en bemoeiden zich daadwerkelijk met
de moordpartij. Tevergeefs weliswaar, maar ze bleven tot het
bittere eind de Zwarte kraai lastig vallen. Ook op YouTube zijn
een aantal voorbeelden te zien waarbij Eksters zich met moord
dadig gedrag van kraaien bemoeien in een poging om het
slachtoffer te bevrijden. Vanuit de menselijke maat gezien ge
dragen ze zich empathisch, zelfs tegenover niet-soortgenoten.
Wat beweegt hen ertoe? Je kunt je nauwelijks voorstellen dat
hen dit een evolutionair voordeel oplevert. Ook Eksters staan
niet bekend als lieverdjes. Het zijn nestrovers en doden ook
vogels en kleine dieren, zoals te zien is op YouTube. De verklaring
voor het verschil in gedrag, variërend van empathisch tot dode
lijk handelen, is moeilijk te geven. Mogelijk kan het toegeschre
ven worden aan het onderlinge verschil in karakter tussen vogels
van gelijke soort. Verschil in karakter tussen dieren van dezelf
de soort is algemeen bekend. Een voorbeeld bij kraaiachtigen
wordt gegeven door Achilles Cools in zijn boek ‘De Kauw’.

Duif vermoord door kraai (rechtsonder)
bron: www.youtube.com/watch?v=bQ8AzR3bZIQ 
Dan zijn er ook nog vragen te stellen bij mijn eigen gedrag. Ik
had makkelijk het leven van een Gaai en mogelijk van een heel
gaaiengezin kunnen redden. Als ik heel in het begin van mijn
fiets was gestapt en met veel misbaar naar het gekrakeel was
toegelopen, had de kraai ongetwijfeld de Gaai losgelaten. Maar
in plaats daarvan heb ik mijn mobieltje gepakt en was gaan fo
tograferen en filmen. Had ik moeten ingrijpen? Ik herinner me
dat ik daar toen even aan heb gedacht en vond dat de natuur
maar beter zijn gang moest gaan. Ik vond blijkbaar het schouw
spel te fascinerend om het zomaar aan mij voorbij te laten gaan.
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De vogelwereld zit wonderlijk in elkaar. Kraaiachtigen behoren
tot de intelligentste diersoorten. De mens is weliswaar veel in
telligenter, maar zijn wij intelligent genoeg om de intelligentie
van de kraaiachtigen te doorgronden?

Hieronder volgt een aantal interessante links naar video’s op
YouTube.
Kraai doodt duif: https://www.youtube.com/watch?v=bQ8AzR3bZIQ
Duif niet bang voor kraai: https://www.youtube.com/watch?v=
Si2ajlWdMgw
Kraaien vallen jonge Haas aan: https://www.youtube.com/
watch?v=4FPk9lPbyrQ
Sperwer die duif doodt wordt aangevallen door eksters: https://
www.youtube.com/watch?v=HN4KMLVaT74
Vredesduiven door de paus vrijgelaten worden meteen aange
vallen door een kraai en een meeuw: https://www.youtube.com/
watch?v=T-Hgw0LFK88
Ekster belaagt muis: https://www.youtube.com/watch?v=
uAJknWSc3wM
Gevecht tussen Kauw en Havik. Wie wint? https://www.youtube.
com/watch?v=AzQxkze5RKE
Ekster doodt vogel: https://www.youtube.com/watch?v=7hn_GeD9nm8

Vredesduiven in Vaticaan aangevallen
bron: www.youtube.com/watch?v=T-Hgw0LFK88

                                         Aanleveren van kopij 
 

•   Maak je tekst aan in WORD of een andere tekstverwer
ker (platte tekst is ook welkom)

•   Probeer niet de tekst 'uit te lijnen' met spaties, returns
of punten. Die tekens moet de redactie allemaal hand
matig verwijderen.

•   Haal de spellingschecker over je tekst heen vóórdat je
de kopij inlevert.

•   Lever je tekst aan met minimaal één illustratie. Dan
hoeft de redactie niet eindeloos te zoeken naar een
passend plaatje.

•   Lever illustraties aan als jpg-bestand. Liever geen
png-, gif-, dng of heic-bestanden.

•   Lever illustraties aan los van de tekst. Geef in de tekst
aan waar de foto’s geplaatst moeten worden (bijv. hier
foto1, hier foto2).

•   Vermeld de bron van de illustraties. Is de foto door jou
gemaakt, dan ben jij dus de bron!

Hompelvoet
door Paul Raadschelders
 
‘Hompelvoet’ doet misschien denken aan een of andere ziekte,
maar het is de naam van een eilandje in het Grevelingenmeer.
Ik moest ook op de kaart zoeken: het ligt tussen Goeree-Over
flakkee en Schouwen-Duiveland. Oorspronkelijk was het een van
de zandplaten die bij eb droogvielen.

Met de werkboot van SBB uit het haventje Bommenede
foto: Paul Raadschelders
 
Door het afsluiten van de Grevelingen kwam het in 1971 defini
tief droog te liggen. Om verstuiving van het zand tegen te gaan
zaaide Staatsbosbeheer er een grasmengsel in. Zo ontstond een
natuurgebied van 300 ha. Al gauw werd het ontdekt door Grote
sterns die er massaal kwamen nestelen. Maar de natuur ontwik
kelde zich verder en langzamerhand verruigde de vegetatie.
Roofvogels kwamen steeds vaker langs; de sterns voelde zich niet
veilig meer en verdwenen. Het vogelwachtershuisje kwam leeg
te staan. Enkele jaren lag het eilandje er vrijwel verlaten bij.

Het eiland bestaat uit lage delen en hogere delen waarop struiken
groeien
foto: Paul Raadschelders
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Maar bij een inventarisatie in 2004 werden enkele honderden
plantjes van een onbekende soort gevonden. Het bleek te gaan
om een Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis). Aangenomen
dat het 8 jaar duurt van kieming tot eerste bloei zullen de eerste
zaadjes hier zo’n 12 jaar eerder, rond de jaren 80, gekiemd zijn.
De populatie werd elk jaar groter: in 2013 10.000 exemplaren,
in 2016 53.000. Om nog betrouwbaar te kunnen tellen werd bij
elke plant een kokkelschelpje neergelegd. Maar toen er 150.000
planten stonden was dat niet meer te doen. Sindsdien wordt het
aantal geschat op basis van tellingen in proefvakken.
 
Om dit bijzondere plantje te bewonderen organiseert Staatsbos
beheer enkele keren per jaar in augustus een excursie. Met de
werkboot van SBB is het een half uur varen. Dat op zich is al een
leuk tochtje. In augustus 2022 ben ik mee geweest. Gezien de
maandenlange droogte had ik verwacht misschien een verdroog
de boel aan te treffen, maar het eiland was verrassend groen, de
grond voelde vochtig en er was nog veel bloei. Verklaring: in de
loop van de tijd is er een zoetwaterbel van 20 m diep ontstaan.
Lopend over de grasvlakte kreeg je steeds beter oog voor de or
chideetjes, soms verspreid staand, soms in groepjes. Er zijn
meerdere bedreigingen o.a. verruiging door kruipwilg, braam
en duindoorn. Dit wordt tegengegaan door inzet van fjorden
paarden, koeien en kalveren en maaien.

Op de lager gelegen delen groeit massaal Parnassia. Aan de meeldraden
kun je zien hoe oud de bloem is: aanvankelijk staan alle 4 meeldraden
omhoog; na 1 dag slaat er 1 omlaag, na 2 dagen 2 enz. De vierde van
boven is dus 4 dagen oud!
foto: Paul Raadschelders

Herfstschroeforchis. Sommige exemplaren draaien linksom, andere
rechtsom of rechtdoor. De kiemkracht van het zaad zou beter zijn
wanneer de ouders dezelfde draaiing hebben!
foto: Paul Raadschelders

 
De bloemstengel blijft hier klein: ca. 15 cm. Het bladrozet ver
schijnt in augustus/september en blijft tot begin mei. In deze
tijd ontwikkelt zich de knol. In de zomer is er bovengronds niets
van de plant te bekennen. Herfstschroeforchis groeit in Neder
land maar op enkele plaatsen.
 
Er komen ook andere orchideeën voor: o.a. Harlekijn, Groenkno
lorchis en Moeraswespenorchis. Een ander bijzonder plantje:
Slanke gentiaan.

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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Activiteiten afgelopen
periode
door Renee Lommen, Lia Oosterwaal, Frans Coolen, Nel van
Meijeren, Marian van Leeuwen
 
Wandeling bij de Lek in de uiterwaarden van Vianen, 19
september
De weersvooruitzichten waren niet heel goed. Maar we gingen
er voor. We kwamen aan bij een mooie oude boomgaard en
vandaaruit gingen we de uitgezette wandeling door de Bolgerij
en en het Land van Altena doen. Sloten met Krabbenscheer, al
wat paddenstoelen, veel planten zoals tandzaad. Weinig vogels,
het jaargetijde en het weer zat daarvoor niet mee. Halverwege
kwamen we uit op een asfaltweg, in de zon, weilanden voor ons
en zowaar een vlinder en even later een mooie libel die op het
hoofd van een van ons landde. Een mooi gebied, maar vast nog
mooier in lente en bij zonnig weer.

 
 
Paddenstoelen op Bornia en Heidestein, 1 oktober
In de week van de veldbiologie organiseerde KNNV-Utrecht een
paddenstoelenexcursie onder begeleiding van Willebrord en
Willy Dorresteijn. Veel mensen van buiten de vereniging en uit
andere streken gaven zich op. De aparte site ‘Week van de
veldbiologie’ met daarop ook onze excursie bewijst dan toch zijn
verdienste. De deelnemers hadden vaak ook heel veel kennis van
paddenstoelen. Het werd een leerzame en interessante excursie,
ondanks de regen die af en toe viel. Gelukkig hadden we para
plu’s bij ons.
Een van de deelneemsters maakte onderstaande lijst van waar
nemingen met dit briefje:
‘Hierbij het beloofde lijstje van de in ieder geval door mij gisteren
waargenomen paddenstoelen in Bornia/Heidestein. Willebrord
schatte tegen het eind van de excursie in dat we zo'n 30 verschil
lende paddenstoelen hadden gezien, maar het zijn er dus zeker
meer geweest. De bijgevoegde foto's zijn van de Baardige
melkzwam, het Echt Judasoor en de Gewone heksenboleet. Be
dankt voor het organiseren van de leerzame en vooral heel ge
zellige excursie! Hartelijke groeten, tot ziens, Marian van
Leeuwen’.

Krabbenscheer
foto: Renee Lommen

Baardige melkzwam
foto: Marian van Leeuwen

Gezien: Gekraagde aardster (heel erg veel, vooral langs laatste
stuk hoofdpad), Gewimperde aardster, Muizenstaartje, Berken
boleet, Gewone heksenboleet, Kastanjeboleet, Eekhoorntjes
brood, Boleet onbekend (Fluweelboleet? Holsteelboleet?), Gewo
ne oesterzwam, Vermiljoenhoutzwam, Vliegenzwam (op 2
plaatsen, in totaal 8 à 10), Dennenzwavelkop (mooi zichtbare
zwavelgele lamellen), Gewoon elfenbankje, Berkenzwam, Ton
derzwam, Parelamaniet, Groene knolamaniet (een prachtexem
plaar, duidelijke groene kleur), Mycena (diverse soorten, waar
onder de Helmmycena), Braakrussula (waarschijnlijk), Papilrus
sula (waarschijnlijk), Russula onbekend, Anijstrechterzwam
(herkenbaar aan lichte anijsgeur), Botercollybia, Gewone krul

Echte heksenboleet
foto: Marian van Leeuwen
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zoom, Breedplaatstreephoed, Kleverig koraalzwammetje, Geel
hoorntje (Willebrord was zeker ervan, Waarneming.nl geeft
andere naam), Gele korstzwam, Plooivlieswaaiertje, Echt Judas
oor, Dwergwieltje/Taailing, Porseleinzwam, Stinkparasol (her
kenbaar aan de sterke latexgeur), Gestreept nestzwammetje,
Beukwortelzwam, Wit oorzwammetje, Valse hanenkam, Oran
jerode stropharia, Dennenvlamhoed, Gewoon donsvoetje? Of
Gewoon eikenbladzwammetje?, Baardige melkzwam (volgens
Waarneming.nl). Wellicht zagen we ook Fopzwammen en/of de
Hertenzwam. Tevens diverse mossen en korstmossen gezien,
waaronder het Rendiermos en, nog heel petieterig, de Rode
Heidelucifer.

Tuinenpark De Pionier
foto: Renee Lommen
 
 
Historische wandeling tuinenpark De Pioniers, 17 oktober
Volkstuin de Pionier heeft een lange historie, die in een geïllu
streerde wandeling (via een app) mee te beleven is. Op 17 oktober
werd de wandeling ook fysiek gemaakt. Steeds op het scherm
van je mobiel kijken om de historische foto’s te zien, was lastig
omdat de regen toenam. Gelukkig hadden de meeste mensen
thuis al het uitgebreide materiaal bekeken, en met een korte
toelichting ter plekke kwam dat weer boven. Opmerkelijk was
dat deelnemers zelf ook een historie in dat deel van Utrecht
hadden en zich bijvoorbeeld nog konden herinneren hoe de
gasfabriek er was, of het grote kale onbebouwde terrein van de
Diergeneeskunde. Sommige straten zoals Kardinaal de Jongweg
waren lastiger in de oude foto’s te lokaliseren. In het huisje van
Renee op de Pioniers dronken we koffie en we maakten nog een
eindlus met een bezoek aan de tuin van Nieuw Bleyenburg. Een
grote mooie tuin, waar Nel ons te gast was. Ze was blij met de
egels die er in dit jaar waren. Ze wees op de gaten die egels maken
op zoek naar voedsel (emelten) en we zagen watersalamanders
verscholen onder een drinkbord.
 
 
Varia-avond, 31 oktober
De varia-avond werd voor de eerste keer georganiseerd. Mis
schien maakt onbekend onbemind, want het aantal aanwezigen
was beperkt tot slechts negen personen. De opzet van een vari
a-avond is dat een deel van de aanwezigen iets naar voren brengt
wat hij/zij in de natuur heeft meegemaakt. Dat kan variëren van
een bijzondere waarneming of beleving, het resultaat van een
onderzoek, deelname aan een leuke natuuractiviteit, een leuke

vondst, noem maar op. Een onderwerp kan veel (pakweg 20
minuten) of weinig tijd in beslag nemen. Niet iedereen hoeft met
iets te komen. Geïnteresseerde aanwezigen hebben een belang
rijke functie als betrokken publiek.
De bedoeling is natuurlijk dat zoveel mogelijk onderwerpen
spontaan aan de orde komen, maar omdat dit de eerste keer was
zijn vooraf een paar mensen benaderd om wat te vertellen. Ge
lukkig waren er ook meerdere mensen die ‘voor de vuist weg’
met een leuk onderwerp op de proppen kwamen. Het resultaat
was een avondvullende levendige uitwisseling van ervaringen
en ideeën. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.
Maarten Drost vertelde over het landgoed Gunterstein en zijn
bezigheden als vrijwilliger aldaar. Paul Raadschelders nam ons
mee naar het eiland Hompelvoet in het Grevelingenmeer en ging
in op de zeldzame Herfstschroeforchis die daar voorkomt. Ook
liet hij foto’s zien van orchideeën die groeien of gegroeid hebben
in Hoograven. Rinus Sommeijer attendeerde op een plek op
Schouwen-Duiveland waar je vaak bruinvissen kunt waarne
men, Nine Ebben legde uit hoe zij tewerk gaat als vlinderteller
bij een vaste telroute nabij het Fort bij Rijnauwen, Nel van
Meijeren vertelde over haar ervaring met de komst van egeltjes
in de tuin van het appartementsgebouw waar ze woont en Frans
Coolen toonde een video waarop te zien is hoe een Zwarte kraai
omgaat met een Gaai die hij zojuist had aangevallen.
Opvallend aan de avond was dat de ervaring van de een algauw
herinneringen opriep bij de ander. Juist dit leidde regelmatig tot
levendige uitwisselingen en discussies. Ondanks het beperkte
aantal deelnemers kunnen we spreken van een zeer geslaagde
avond. We hebben ons daarom voorgenomen om volgend jaar
weer zo’n avond te organiseren, hopelijk met een groter aantal
deelnemers.

Eindejaars Plantenjacht
FLORON organiseert deze winter voor de achtste maal de
Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk
periode: midden in de winter. Van Kerst t/m 3 januari gaan
plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloei
ende planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende
planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant
het meest wordt gezien. Jij kunt ook meedoen!
Het voorstel is om als KNNV Utrecht daaraan mee te doen op
29 december. We starten om 10.00 uur bij de Domtoren. Een
uur wandelen en kijken welke planten er bloeien. Tot slot een
kopje koffie drinken. Waar, dat zien we dan wel!
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Activiteiten komende
periode
door Nel van Meijeren, Renee Lommen
 
Vogeltelling tuincomplexen Utrecht, 29 januari
Wandelend op de Pioniers in oktober kreeg een van de deelneem
sters ineens het idee om een combinatie-excursie te doen bij de
Pioniers en bij de Driehoek. Het leek ons leuk om dat te doen op
de data van de tuinvogeltelling in de winter. We kozen voor
zondag 29 januari.
Het idee is om op beide complexen rond te wandelen en om dan
zowel een telling van een halfuur te doen in de Pionier als in de
Driehoek, of meerdere tellingen als mensen zich wat versprei
den.
We zouden het willen combineren met de 3 parkenwandeling
van 6 km die start bij de Pioniers. Deze voert langs de drie tui
nenparken in Utrecht-Noordoost en een aantal interessante
punten in de wijken Voordorp en Veemarkt. Veel aandacht is er
voor de ecologische waarde van die punten; zij vormen verbin
dingsschakels met het nabije Nationaal Park de Utrechtse Heu
velrug.
We starten om 9.30 uur bij de Pioniers.
Opgave: utrecht.knnv.nl/agenda/

bron: Google Maps 

Excursies op de 3e
maandag van de maand: 
 
 
Landgoed Oostbroek, 19 december 
In 1978 is het landgoed aangekocht door het Utrechts Landschap.
Het landgoed vormt een belangrijke schakel tussen de natuur
in het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug. Het is
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Dankzij het
wildviaduct onder de A28 kunnen dassen en reeën zich vrij
verplaatsen tussen de landgoederen ten noorden en zuiden van
de snelweg.
In 1992 heeft Utrechts Landschap op het landgoed een oude loop
van de Kromme Rijn uitgegraven. Deze meander heeft tegen
woordig een rijk onderwaterleven met diverse vissen, kikkers

en salamanders. De oevers zijn begroeid met Gele lis en Konin
ginnenkruid. Er broeden Dodaars en ’s winters laat de Roerdomp
zich soms zien.
De kloostertuin is ook in de winter de moeite waard om te be
kijken. Vanaf het landschapswinkeltje (helaas niet op maandag
open) maken we een wandeling door het gebied.
Start om 10.00 uur bij het winkeltje.
Opgave: utrecht.knnv.nl/agenda/
 
Randmeren, Nuldernauw en kijkhut Putten, 16 januari
We gaan kijken of de kleine zwanen er weer zijn!!! We starten
de excursie bij het Nuldernauw waar we over een gedeelte van
de Zeedijk wandelen. Daarna met de auto naar Strandboulevard
3 te Putten: daar lopen we via strand Nulde naar de kijkhut en
terug.
Geef je door of je met de auto komt en hoeveel mensen er mee
kunnen rijden? De KNNV autovergoeding is van toepassing, af
te rekenen met de chauffeur.
Verzamelen: 10.00 uur bij parkeerplaatsje aan de Zeedijk. Route:
A28, afslag 9 Nijkerk/Zwolle. Vervolgens de N301 op richting
Zeewolde. Vóór de brug rechtsaf onder de Zeedijk doorrijden tot
haakse bocht rechts: daar is een parkeerplaatsje.
Opgave: utrecht.knnv.nl/agenda/ uiterlijk 12 januari
 
Vogelakkers op de Veluwe, wandeling Oud Reemst, 20
februari
De vogeltrek is achter de rug. Wat rest zijn de achterblijvers en
de wintergasten. De diehards die kiezen voor hier blijven en
voedselschaarste riskeren. Niet wegtrekken spaart immers
energie en zorgt in het voorjaar voor een ruime territoriumkeu
ze. Voor zaad etende zangvogels als Kneu, Keep, Vink en Geelgors
lijkt het een slimme strategie want vele overleven.
Als er dan nog wordt gevoerd zoals op de Vogelakkers bij Oud
Reemst op de Veluwe dan heb je extra kans om deze vogels goed
te bekijken. Maar ook muizen, reeën en roofvogels profiteren
van deze natuurakkers.
Een rondwandeling van 3,5 of 8 km door bos en hei is uitgezet
in het gebied.
Om 10.00 uur op startpunt bij parkeerplaats Oud Reemst. Of met
auto’s (geef dus aan of je kunt beschikken over een auto).
Opgave: utrecht.knnv.nl/agenda/ uiterlijk 8 februari

Oud-Reemst
bron: nl.wikiloc.com/routes/wandelen/nederland/gelderland/oud-reemst
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Jaarvergadering Plantenwerkgroep
 
Op donderdagavond 19 januari 2023 is de jaarvergadering
van de PWG van 19.30 tot 22.00 uur in het stadskantoor van
Utrecht, 6e etage, zaal V32. Op deze avond kijken we kort
terug op 2022 en naar de plannen voor 2023.
 
Daarna zal Cockie Streng ons de kneepjes leren van het her
kennen van bomen en struiken in de winter.
 
Tot slot is er een nieuwjaarsborrel om weer bij te kunnen
praten. Opgeven bij Richard Janzen vóór 17 januari,
plantenwerkgroep@utrecht.knnv.nl

Landelijke werkgroepen
KNNV
door Lia Oosterwaal, redactie
 
Zoals je misschien hebt gemerkt, wil Lia Oosterwaal de landelij
ke werkgroepen van de KNNV aandacht geven. In eerdere
CONVO’s zijn de werkgroep Europese Orchideeën, de landelijke
insecten werkgroep en de Kampeergroep aan bod gekomen. Er
zijn echter meer werkgroepen. Wie daar iets over wil vertellen
is van harte uitgenodigd!
Op deze plek nu aandacht voor de werkgroep Geologie en
Landschap én een mededeling van de Kampeergroep.
 
Landelijke werkgroep Geologie en Landschap
 
Sinds enige tijd ben ik lid van de landelijke KNNV-werkgroep
Geologie en Landschap.
Er zijn een paar grote verenigingen waarbij je terecht kunt als
je meer wilt weten over geologie en mee op excursie wilt. De
grote speler is de Nederlandse Geologische Vereniging, de NGV.
Zij geven een mooi tijdschrift, Grondboor en Hamer, uit en or
ganiseren themadagen, lezingen en excursies. Zij willen graag
samenwerken met alle groepen die actief zijn, om versnippering
te voorkomen (www.geologienederland.nl).
Ik ben lid van de NGV maar ook lid van de KNNV werkgroep
Geologie en Landschap. Het is een groep met eigen cultuur en
gebruiken. Ik ben een weekend mee geweest en heb veel geleerd
en me kostelijk vermaakt. Wat een bijzondere groep mensen!
Ook zonder kennis ben je er welkom. Interesse en willen leren
is voldoende. Op hun site geoland.knnv.nl staat wat zij doen:
De werkgroep Geologie en Landschap bestudeert en beleeft gezamenlijk
de niet-levende natuur. We kijken hierbij vooral naar geologie, die over
het ontstaan van de aarde gaat. Daarnaast kijken we naar de vorm van
het landschap, primair ontstaan door de geologische processen. De bo
demkunde en waterhuishouding spelen hierin een belangrijke rol.
De niet-levende natuur èn levende natuur vormen, samen mèt het
grondgebruik door de mens, het leefmilieu voor mens, plant en dier.
Wil je meer weten, kijk eens op hun website.
 
Landelijke Kampeergroep
 
Ook al weer zin in de vakantie? Gezellig de natuur in, drie dagen
tot twee weken naar de mooiste gebieden met andere KNNV’ers.
 
Ook komend jaar heeft de KNNV 15 kampeervakanties in lente,
zomer en herfst georganiseerd. In prachtige natuurgebieden
waar je eindeloos veel kan zien, horen en bewonderen. Vanaf
een eenvoudige camping zijn er dagelijks een of meer excursies
waaraan je mag deelnemen. Een paar uur of een hele dag, een
korte wandeling of een berg op. Fietsen of varen. Maar ook
zwemmen of een oud stadje bezoeken. De keuze hangt af van je
eigen belangstelling. De deelnemers maken samen het kamp.
 
Tijdens de zomermaanden en met Pinksteren en Hemelvaart

doen vaak gezinnen met kinderen mee. Het is voor de (klein)
kinderen een leuke manier om met de natuur in aanraking te
komen.
 
Er zijn altijd wel mensen bij die veel planten, vogels, vlinders of
andere dieren kennen en die dingen aanwijzen en erover vertel
len. Je kan je erin verdiepen of gewoon ervan genieten. ‘s Avonds
wisselen de deelnemers hun ervaringen uit en worden de plan
nen gemaakt voor de volgende dag.
De deelnemers zorgen zelf voor hun vervoer, hun onderkomen
en hun eten.
 
De voorbereiding wordt gedaan door vrijwilligers van de KNNV
en door sommige kampdeelnemers. Meer informatie kun je
vinden op kampeervakanties.knnv.nl/agenda
Kijk er eens naar: ook met een caravan ben je van harte welkom!

bron: landelijk bureau KNNV
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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: 25 februari 2023. Kopij aanleve
ren via redactie@utrecht.knnv.nl
Een abonnement op de CONVO zonder lidmaatschap kost
€13,25 per jaar (vóór 1 februari 2023: €11,75).
Contributie/lidmaatschap 2023: Gewoon lid: € 32,25 (vóór 1
februari 2023: €30,75); huisgenootlid: € 14,25 (vóór 1 febru
ari 2023: €12,75); jeugdlid*: € 19,75 (vóór 1 februari 2023:
€18,25) te voldoen op rekening NL96INGB0000512683 t.n.
v. Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. Afd. Utrecht. Vanaf 1
oktober 2023 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 persoonlij
ke 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.

 10 dec  Vogelexcursie Oude Haven in Huizen

 19 dec  Landgoed Oostbroek

 16 jan  Nuldernauw en kijkhut Putten

 29 jan  Vogeltelling tuinencomplex in Utrecht

 20 feb  Vogelakkers Oud-Reemst

Activiteiten in Vogelvlucht
 
Voor details zie utrecht.knnv.nl/agenda/
 

 Voor elke excursie staat het aanmeldingsformulier op
utrecht.knnv.nl/agenda/

 Contributie 2023  vroeg:
 vóór 1 februari

 standaard:
 vanaf 1 februari

 gewoon lid  € 30,75  € 32,25 

 huisgenoot lid  € 12,75  € 14,25 

 jeugdlid (tot 25 jaar)  € 18,25  € 19,75 

 alleen CONVO (geen lid)  € 11,75  € 13,25 

Contributie 2023
door Maarten Drost
 
Als het goed is, heb je (rond 14 december) een email ontvangen
met het verzoek om de contributie voor 2023 te betalen, of met
de mededeling dat je niet hoeft te betalen. Je kan betalen via de
bijgevoegde link. Elk lid ontvangt een eigen mail voor (alleen)
de eigen contributie, dus met één bedrag, gebaseerd op hoe je
in de KNNV-administratie bekend bent. In dit bedrag is de
vroeg-boek-korting al opgenomen.
 
Als je geen mail hebt ontvangen en wel email gebruikt: contro
leer de spamfolder om te zien of de mail onverhoopt daar te
rechtgekomen is en voeg het email adres toe aan de vertrouwde
adressen. Dan komen volgende mails wel in de inbox terecht.
 
Anders: stuur dan een mail naar penningmeester@utrecht.knnv.
nl met ‘nieuw mailadres’. Dan kan ik je per email herinneren
aan contributiebedrag en betaling.
 
Anders: graag het verschuldigde bedrag direct (let op vroeg-be
taal-korting) overmaken op NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon.
Ned. Natuurhistorische Vereniging, afd. Utrecht; graag met
vermelding van naam, zeker als de tenaamstelling van de reke
ning vanwaar de betaling afgeboekt wordt, afwijkt van jouw
eigen naam.
 

 

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Beethovenlaan 21, 3533 ER Utrecht


