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De afgelopen weken kwamen de eerste groepen Grauwe ganzen weer aan. Deze foto is
op 5 oktober genomen in Bloeidaal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Van de redactie
Wat zegt een naam? Wat we een roos
noemen zal net zo zoet ruiken met elke
andere naam. Aldus meneer Shakespeare.
Dit gememoreerd hebbend het volgende: dit is
de eerste gecombineerde uitgave in Amersfoort van de Konvo van de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en
De Vooruitloper van het Instituut voor
Natuureducatie en duurzaamheid.
Aanleiding is dat Arie van den Bremer,
prominent lid van beide verenigingen, met zijn
boek Basisgids grassen een gedeelde tweede
plaats haalde bij de Jan Wolkers Prijs voor het
beste Nederlandse natuurboek. Een enorme
opsteker voor Arie. Maar daar over later.
Nu eerst terug naar de naam van deze
nieuwsbrief én van kwartaalblad De Uitloper.
Aangezien, zoals bekend, beide verenigingen

willen fuseren, komt er straks nog maar één
blad en één nieuwsbrief uit.
In De Vooruitloper riep de redactie (van beide
bladen) al op met suggesties voor een nieuwe
naam te komen. Daar is van IVN-zijde nog
geen reactie op gekomen. Nu krijgen de
KNNV'ers ook de kans hun mening te geven.
Moet de naam Konvo blijven? Of de naam
Vooruitloper? En: De Uitloper?
Volgens meneer Shakespeare maakt het niet
uit, maar de redactie weet dat emoties en
gevoel voor historie een rol kunnen spelen.
De redactie meent echter dat het lastig is om
in één combinatie recht te doen aan beide
namen en opteert daarom voor een geheel
nieuwe naam. Leden van beide verenigingen
kunnen suggesties in sturen.
Alle suggesties worden in een volgende
gecombineerde uitgave genoemd zodat er een
verkiezing kan plaats hebben.

Op één na beste natuurboek:
Basisgids Grassen van Arie van den Bremer
De Basisgids Grassen van
Arie van den Bremer heeft
met een gedeelde tweede
plaats net niet de Jan
Wolkers Natuurprijs voor
het beste natuurboek van
2015 gewonnen. Dat werd
Niet zonder elkaar, bloemen
en insecten, van Louis
Schoonhoven en een
vijftiental anderen. De prijs
werd zondag 18 oktober
uitgereikt door Karina
Wolkers, tijdens de
u i t z e n d i n g v a n Va r a ' s
Vroege Vogels.
De jury maakte een selectie
uit bijna honderd boeken: een
gevarieerd aanbod van
wetenschappelijke werken,
kinderboeken, poëzie, romans, monografieën en - dit
jaar - opvallend veel veldgidsen. De drie andere genomineerde boeken waren
De Italiaanse chauffeuse van
Hans Dorrestijn, Larven van
libellen van Christophe
Brochard en Ewoud van der
Ploeg, en Wildernis,
woongebied en wingewest
van Louwrens Haquebord.
Een korte omschrijving van
de vijf genomineerden,
overgenomen uit het persbericht:
Basisgids grassen
Dat een gids niet saai hoeft te zijn, blijkt uit de
Basisgids grassen, met 143 soorten, in woord
en beeld toegelicht. Gapen in het gras? Geen
seconde. Tenzij u ongevoelig bent voor elke
poëtische prikkel bij het lezen van termen als
‘tongetje’, ‘oortje’, ‘stengel’, ‘schede’ en de als
koosnaampjes klinkende Geknikte vossenstaart, Kropaar, of Gekielde dravik. Een blik in

de Grassengids, en de wereld is nooit meer
hetzelfde.
De Italiaanse chauffeuse
Gelukkig valt er ook te lachen met de natuur.
Vintage Dorrestijn: ‘Aan de voormalige Grift
(een riviertje waarvoor slome ambtenaren de
nieuwe naam Vallei-rivier hadden bedacht) zat
ik weer eens naar iets te kijken dat ik niet thuis
kon brengen: een steltlopertje met veel wit
onder de vleugels.' Dan weet je als
doorgewinterde Dorrestijnlezer hoe na veel

omzwervingen het verhaal eindigt: ‘Het
steltlopertje bleef in nevelen gehuld.’

vrienden’, uit 1934, vlot geschreven, vol
fascinerende voorbeelden.

Larven van libellen
Een fotoboek, over libellen, poëtisch
omschreven als ‘de perfecte zomerliefde’. En
daar dan de larven van. 240 pagina’s dik, rijk
geïllustreerd en tjokvol details over meer dan
tachtig verschillende soorten. Een boek voor
bezetenen – precies een van de criteria
waarop de Jan Wolkers Prijs zijn keuze
baseert.

Wildernis, woongebied en wingewest
Geograaf en archeloog Louwrens Hacquebord
beschrijft de geschiedenis van de
poolgebieden. Over de jacht op walvissen en
ijsberen, walrussen en zeehonden, het winnen
van steenkool, olie en gas uit de bevroren
gronden,
en
hoe
natuurbeschermingsorganisaties de gebieden
trachten te beschermen. Een belangrijk boek
over de meest onontgonnen gebieden van de
aardbol. Om het koud van te krijgen, maar
warm aanbevolen.

Niet zonder elkaar
Het zou de titel van een biografie van Ramses
Shaffy kunnen zijn, maar het is een
aanstekelijk boek over de bloemetjes en de
bijtjes. Letterlijk: een college van dertien
auteurs beschrijft welke verrassende
strategieën sommige planten hebben om
insecten te lokken die voor hun bevruchting
moeten zorgen.
Een moderne versie van Jac P. Thijsse’s
Verkade-album ‘De bloemen en haar

Tot slot een verslag van Arie
Het was een hele happening We moesten
om zeven uur in de bibliotheek van Artis
zijn. Vreemde omgeving en je kent
niemand. Wel de twee mensen van Vroege
Vogels want die had ik wel eens op de TV
gezien.

De uitreiking van de Jan Wolkersprijs in Artis. Tweede van links Hans Dorrestein, in het midden
Karina Wolkers met het portret van Darwin. Rechts achter haar Arie van den Bremer.

Je krijgt koffie uit een schenkkan en een plakje
eigengemaakte cake, denk ik.
Het was er wel erg eenvoudig De bibliotheek is
al heel oud en dat kan je goed zien.
Doorgezakte planken en zeer oude boeken. Je
mocht daar niet drinken vanwege het
vochtklimaat.
Je kent je concurrenten niet en ook niet hun
boeken. Eerst werd het interview dat al een
keer van mij was gemaakt opnieuw
uitgezonden. Dat was al twee maanden
geleden in de Schoolsteeg gemaakt.
Alleen maar apps in toekomst?
Natuurlijk ook interviews van de anderen,
maar ik eerst. Dat was al leuk. Verder werden
een paar hotemetoten geïnterviewd,
bijvoorbeeld over de toekomst van het
natuurboek. Worden het niet allemaal apps?
Om half tien begon men met de uitslag. De
vrouw van Jan Wolkers was er ook en zij zat
ook in de jury, naast Volkskrant, Vroege Vogels
en Wereldnatuurfonds.
Men begon een kort verhaaltje over een
auteur en zijn boek te vertellen en eindigde
met de mededeling dat die uit de race was. De
eerste was Hans Dorrestein. Dat gaf al het
gevoel van: die ben ik mooi te baas.
Beetje zenuwachtig
Dan dus nog vier. Weer een verhaaltje, maar
niet over mijn boek. Dan zijn er nog drie. Ja,
dan begin je toch een beetje zenuwachtig te
worden. In de sport kom je als derde op het
podium, maar er was geen podium.
Toen een verhaaltje over een grassenboek en
ja, dan weet je het, maar toch trots dat je
derde bent geworden.
Een bosje bloemen en een groepsfoto tot slot.
Ik vond de organisatie indrukwekkend. Er ligt
een draaiboek waar letterlijk alles per minuut is
gepland, inclusief tekst en dergelijke. Knap
zoals dat daar gaat.
Als je dan thuis komt moet je gewoon afkicken.
Heel raar is dat.

Vreemde zandplekken A28
door Arie van den Bremer
Velen vragen zich af waar de zandplekken in de taluds van de A28 ter
hoogte van Soest toe dienen.
Na wat omzwervingen bij Rijkswaterstaat
ben ik er achter dat dit voor verbetering
van de leefomstandighden van de zandhagedis is.
Dat is toch mooi van
verwacht dat zij zich
hielden. Het is een
KNNV'ers en IVN'ers
denk ik.

RWS. Ik had niet
daar mee bezig
weetje dat veel
zullen waarderen,

Ik heb er een foto van gemaakt.

Het IVN

De KNNV

Het IVN, Instituut voor natuur- en milieueducatie en duurzaamheid, is een
vereniging van vrijwilligers en
beroepskrachten die streeft naar meer
(kennis over) natuur en een betere kwaliteit
van het milieu.

De Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is
een ver- eniging voor veldbiologie en
houdt zich actief bezig met
natuurbeleving, na- tuurstudie en
natuurbescherming. Jong en oud
kunnen er terecht. Onder de leden
zowel vakmensen als liefhebbers die
meer willen weten.

Verspreid over Nederland heeft het IVN zo’n
170 plaatselijke afdelingen en een aantal
regionale consulentschappen. Meer dan
17.000 leden zetten zich actief in voor de
natuur en het milieu door middel van allerlei
voorlichtende en educatieve activiteiten.
Minimum bedragen contributie: actief lid €
17,50, gezinslid € 5,-, donateur € 10,- en
jeugdlid € 10,-.
Uitgaven: kwartaalblad De Uitloper, voor
actuele zaken tussendoor via epost De Vooruitloper, plus vier maal per jaar
het landelijke blad Mens en natuur.
Meer informatie:www.ivnamersfoort.nl.

De KNNV verzorgt excursies, kampen,
reizen, lezingen en inventariseert
natuurge- bieden. Leden ontvangen het
verenigingsblad Natura dat zes keer per
jaar verschijnt, met informatieve artikelen
o v e r n a t u u r, n a t u u r b e s c h e r m i n g ,
boekbesprekingen en nieuws uit de
vereniging. KNNV-leden krijgen kortingen
op boeken uit de eigen KNNV-Uitgeverij.
Het lidmaatschap van de vereniging kost
28 euro per jaar voor leden en 14 euro
voor huisgenootleden. Het is mogelijk
donateur te worden van de afdeling voor
minimaal 10 euro per jaar.
Huisgenootleden ontvangen niet het blad
Natura, maar kunnen wel aan alle
activiteiten deelnemen.
De KNNV Amersfoort heeft een website:
www5.knnv.nl/amersfoort.

Colofon
De Konvo en De Vooruitloper zijn de
digitale nieuwsbrieven van respectievelijk
de KNNV-afdeling Amersfoort en het IVN
Amersfoort, en omstreken. De nieuwsbrief
verschijnt wanneer er iets is te melden.
Redactie: Kees Quaadgras
E-postadressen:
redactie.konvo@gmail.com
redactie.uitloper@gmail.com

