NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2019

van
afdeling Utrecht
Gemeente Utrecht, Vleuten-de Meern,
IJsselstein, Nieuwegein, Houten,
Maarssen, de Bilt, Bilthoven, Vianen
De afdeling Utrecht verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar de leden met kort nieuws en de actuele
agenda voor die maand. Voor de online versie: ga direct naar de vernieuwde website:
https://www.knnv.nl/utrecht
Voor meer info zie ook de CONVO: (4x p.j
Activiteiten in februari

Zaterdag 16 februari Vogelakkers op de Veluwe
Er zijn vogels die hier in de winter blijven en voedselschaarste riskeren. Niet wegtrekken spaart
immers energie en zorgt in het voorjaar voor een ruime territoriumkeuze. Voor zaadetende 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 over hei en door bos van 3,5 of 8 km is uitgezet in het gebied. Grietje Vlasma zal
deze excursie leiden. In 2018 deden we deze excursie voor het eerst. Hij beviel goed, vandaar opnieuw
in 2019
Vertrekpunt is Otterlo. Te bereiken met openbaar vervoer (bij oude dienstregeling NS vertrek 8.30
centraal station Utrecht, ben je om 10.00 op startpunt). We zijn rond 15.00 uur weer terug.
Of met auto’s (geef dus aan of je kunt beschikken over een auto; vertrek uit Utrecht ca 9.00/9.15 uur)
Aanmelden uiterlijk woensdag 13 februari bij activiteiten@utrecht.knnv.nl

Reminder KNNV weekend 14, 15 en 16 juni; Overijsselse Vecht
Voorlopig programma: Aankomst op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur. ’s Avonds gaan we er nog op
uit; mogelijk nachtzwaluwen op de Lemelerberg. Ons voorlopig programma is dat we een dag
Engbertsdijkvenen bezoeken en de andere dag het Varssenerveld.
-Natuurgebied Het Varsenerveld De Woest. Dit gebied stond in 2006 als tweede op lijst van
mooiste gebied van NL. Het is een eeuwenoud stukje natte heide, een overblijfsel van een eens
onmetelijk veengebied.
-De Engbertsdijksvenen (lokale namen: De 24 akkers of De Pluus) is een staatsnatuurmonument in
Overijssel, vlak bij de Duitse grens. Het gebied is in beheer bij staatsbosbeheer. Het is ongeveer 1000
ha groot.
We verblijven deze drie dagen in het Natuurvriendenhuis Krikkenhaar in Bornerbroek, gelegen
tussen de coulissen van houtwallen en essen in het Twentse landschap.
Omdat we terecht konden in dit NIVON huis zijn de kosten voor dit weekend niet erg hoog. Voor ca
75 euro kun je meegaan!
Meld je zo spoedig mogelijk aan bij activiteiten@utrecht.knnv.nl
Voor meer informatie zie convo-wintereditie pag 9-10, (ook op KNNV Utrecht site).
Overige activiteiten
Velt Utrecht ledenvergadering 23 februari van 14:30 tot 15:30
Plaats: Tuinvereniging de Pioniers (Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht)
Met daarna de lezing “zelf zaden telen” van 15.30-17.00 uur
Lesgever: Steenmans Janneke
Themas: Moestuin, Siertuin en Kruiden
Verantwoordelijke en meer informatie: afd. Utrecht Velt (veltutrecht@hotmail.com 030-6067387)
Begin februari komt er ook meer informatie op de Velt-site;
https://beweegt.velt.be/utrecht/4419/activiteitenagenda2018#activiteit47627

