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KNNV Woerden  
Nieuwsbrief januari 2022 
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 
 

Aan het begin van het nieuwe 

jaar 
 
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Was dat 
maar waar. Ook dit jaar starten we weer met 
de nodige beperkende coronamaatregelen 
met als gevolg géén nieuwjaarsbijeenkomst, 
géén nieuwjaarswandeling en voorlopig ook 
géén werkgroepactiviteiten. Het is om 
moedeloos van te worden. Elke activiteit met 
meer dan twee personen is onmogelijk. Daar 
kunnen we natuurlijk in blijven hangen maar 
daar worden we niet vrolijker van. Vandaar 
dat we toch wat gaan proberen te 
organiseren. Wat met max 2 personen mag 
kan natuurlijk ook met 2x 2 personen of 3x 2 
personen. We kunnen ons dus gewoon 
opsplitsen in kleine groepjes van max 2 
personen en we houden ook nog eens 
anderhalve meter afstand van elkaar. Dan 
moet het veilig kunnen.  
Zie verderop (pagina 2) de activiteiten die we 
de komende maanden willen gaan 
ondernemen.  
 
 

 

Bedankt voor de leuke reacties 

op nieuwsbrief en Fluitenkruid 

 
We horen de laatste tijd steeds vaker dat 

deze nieuwsbrief maar ook ons afdelingsblad 

Fluitenkruid goed wordt ontvangen door de 

lezers. Daar worden we heel blij van. 

Bedankt voor de complimentjes. 

 

 
Foto’s in rechterkolom van boven naar beneden: 

witte schotelkorst, bosschildmos, oranje dooiermos 

 

 

Korstmossen kijken 
 
Dinsdagmiddag 25 januari 14.00 uur gaan we 
in Woerden korstmossen bekijken.  
Neem fototoestel en loepje mee.  
Wil je mee, meld je dan aan bij Wiebe:  
wiebe-kreton@hetnet.nl 
 

 

 

 

Eindejaars Plantenjacht. Foto Wiebe 

mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
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Programmaoverzicht  

tot en met april 2022 
Alles onder voorbehoud i.v.m. corona 

 

(foto Ank van Brakel) 

 

We hebben een jaaroverzicht gemaakt.  

De activiteiten t/m april staan hieronder.  

Nog niet alles is bekend, maar noteer alvast 

de data, meer details volgen later. 

Alle activiteiten voor de maand januari zijn op 

een na vervallen. We hopen dat we in 

februari weer met elkaar de natuur in kunnen 

en dat de binnenactiviteiten weer in het NME 

Centrum InBredius kunnen doorgaan. 

 

Maandag 7 februari Vogelwerkgroep  

20.00 uur Bredius. 

 

Zaterdag 12 februari 

Paddenstoelenwerkgroep  

Microscopie in Bredius. 

 

Zaterdag 12 februari 

Werkgroep Landschapsbeheer Linschoten 

 

 
Zaterdag 19 februari 2022 
Nieuwjaarswandeling Linschoten 

 
Het Huis te Linschoten met rechts het koetshuis 

  
Uitgestelde nieuwjaarswandeling op 
Landgoed Linschoten. Over de weg rond 
het bos of achter het hek door het parkbos. 
Afhankelijk of het veel geregend heeft en de 
weersgesteldheid het (on)mogelijk maakt, 
maken we die keuze pas bij het begin van de 
wandeling. Halverwege de wandeling is er 
koffie/thee met iets lekkers bij het koetshuis. 
Het parkbos kan heel nat en modderig zijn. 

Stevig waterdicht schoeisel of laarzen is dan 
zeker aan te raden. Verzamelen om 13.30 
uur op de parkeerplaats bij de rotonde aan de 
Reinaldaweg te Linschoten. 
Aanmelden uiterlijk dinsdag 15 februari bij 
Ank van Brakel 
n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 
 

Zaterdag 26 februari Thijssepark  

We gaan voor de vroege voorjaarbloeiers 

naar het Thijssepark in Amstelveen. We 

verzamelen om 10.30 uur op de 

parkeerplaats aan de zuidzijde van het 

station in Woerden. Aanmelden uiterlijk 

dinsdag 22 februari bij Ank van Brakel 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

Zondag 6 maart Struinexcursie 

Sylvia Klerx heeft een gids besproken bij het 

zwerfsteneneiland in Maarn en we krijgen 

daar een excursie op het eiland zelf. De uitleg 

gaat over het ontstaan van het eiland en de 

verzameling zwerfstenen naar Nederland 

gebracht door het ijs in de laatste twee 

ijstijden. Nu heb je de kans om je kennis van 

gesteenten op te halen en dat zomaar in ons 

eigen Nederland. Meer informatie kan je 

vinden op 

https://zwerfsteneneilandmaarn.nl/. 

Daarna maken we een korte of langere 

wandeling (doen we in overleg waar interesse 

voor is) door het Stamerbos. Daar vinden we 

ook vast een leuke plek om de lunch te 

gebruiken. Nadere informatie in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

Maandag 7 maart Vogelwerkgroep 

20.00 uur Bredius. 

 

Zaterdag 12 maart 

Paddenstoelenwerkgroep 

Microscopie in Bredius. 

 

Zaterdag 12 maart 

Werkgroep Landschapsbeheer Linschoten 

 

Maandag 21 maart Planten- en 

insectenwerkgroep. 19.30 uur Bredius. 

 

Zaterdag 26 of dinsdag 29 maart  

Siertuin Gooilust middagexcursie. 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
https://zwerfsteneneilandmaarn.nl/


                                                                           Pagina 3        Nieuwsbrief KNNV Woerden, januari 2022 
 

Zaterdag 2 april Struinexcursie 

Uiterwaarden van de Lek. 

 

Maandag 4 april Vogelwerkgroep 

20.00 uur Bredius. 

 

Zaterdag 9 april 

Paddenstoelenwerkgroep  

Microscopie in Bredius. 

 

Zaterdag 9 april 

Werkgroep Landschapsbeheer Linschoten. 

 

Dinsdag 19 april Planten- en 

insectenwerkgroep.  

Middagprogramma. 

 

Donderdag 28 april Excursie  

naar het Bomenmuseum (Gimborn) Doorn. 

 

 

 

Laatste weekend van januari 

Tuinvogels tellen 
 

 

 
 

Tel je Mee? Hoe kouder de winter, des te 

meer vogels de tuin opzoeken. Op 29, 30 en 
31 januari kun je weer meedoen aan de 
Tuinvogeltelling. Een half uur lang tel je de 
vogels in jouw tuin of op jouw balkon. Je kunt 
dat doorgeven op de website van de 
Nationale Tuinvogeltelling 2022.  
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogelte
lling 
 
 

 

 

 

Helleborus in bloei 
(tekst en foto’s Koos van Brakel) 

 

Bij ons in de tuin nog geen bloeiende 

sneeuwklokjes te zien in de winter, maar de 

Helleborus was in de eerste week van het 

nieuwe jaar al wel volop in bloei.  

 

 
Bij Helleborus denk ik altijd aan het stinkend 

nieskruid of aan de kerstroos. En natuurlijk 

ook aan de wrangwortel die we meestal zien 

bloeien tijdens onze vroege wandelingen in 

het Linschoterbos. Maar welke soort onze 

Helleborus zou kunnen zijn had ik me tot op 

heden nog niet afgevraagd. Toch maar even 

kijken of waarneming.nl verstand heeft van 

wat volgens mij geen inheemse soort is. 

Ondanks dat een van de foto’s een uitslag 

kreeg van 99,7% voor Corsicaans nieskruid 

(Helleborus argutifolius) heb ik even verder 

gezocht op de naam en ik ben het er mee 

eens. Vooral de donkere leerachtige getande 

bladeren gaven de doorslag. Oorspronkelijk 

afkomstig uit o.a. Corsica en Sardinië. 

 

De naam nieskruid komt van de wortels die, 

gedroogd en vermalen, tot een (nies)poeder 

verwerkt werden. Het schijnt dat de wortel 

behoorlijk giftig is, maar het had vroeger 

toch een medicinale toepassing. Het poeder 

werd vroeger gesnoven omdat niesen een 

opgelucht gevoel zou geven bij een 

verkoudheid. Ook zouden de oude Grieken 

het poeder gebruiken bij krankzinnigheid en 

bij aanvallen van epilepsie. Of het waar is 

weet ik niet en er is maar een manier om dat 

te controleren. Ga zelf maar eens een wortel 

drogen en vermalen!   

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
https://waarneming.nl/species/132312/
https://waarneming.nl/species/132312/
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Maretak op appeltak 
(tekst en foto’s Koos van Brakel) 

 

We gaan als het even kan elk jaar in mei 

naar Voornes Duin en in het bijzonder naar 

de heemtuin Tenellaplas. Zo ook op 20 mei 

2018 en het moet toen geweest zijn dat ik 

een paar besjes van de maretak mee naar 

huis genomen heb. Thuis heb ik ze op de 

oude appelboom gesmeerd. 

 

 
Besjes Maretak Tenellaplas 2018 

 

Een jaar later, het was op 7 maart 2019, 

ontdekten we dat er een heel klein maretakje 

was ontstaan. Uiteraard er een foto van 

gemaakt en datzelfde herhaald in 2020, 2021 

en pas nog op 9 januari 2022. En zie hoe 

hij/zij gegroeid is. 

 

 
Maretak 7 maart 2019 

 

 
Maretak 9 januari 2022 

 

Nou is er echter een probleem, wel aardig om 

deze halfparasiet in je tuin te hebben en nog 

leuker om er besjes in te zien groeien, maar 

de maretak is tweehuizig. Ook al heb ik een 

vrouwelijke maretak, dan heb ik toch een 

mannelijke maretak nodig voor de besjes. Ik 

vermoed althans dat onze maretak vrouwelijk 

is, dat ga ik nog onderzoeken (loep en 

macrofoto!). Dus mocht een van de leden een 

‘mannetje’ in de tuin hebben, laat het even 

weten, dan kom ik met een penseeltje om de 

stuifmeel te verzamelen en dan speel ik thuis 

voor honingbij. 

 

Hoewel de maretak (Viscum album), ook wel 

vogellijm genoemd, een halfparasiet is, zal 

een enkel exemplaar geen enkel probleem 

zijn voor onze appelboom. In Nederland komt 

de maretak van nature vooral in Zuid-

Limburg voor op o.a. fruitbomen, populieren, 

lijsterbessen en soms op eiken. Dat laatste is 

ook te lezen in Asterix en Obelix, waar de 

druïde Panoramix de maretak nodig had voor 

z’n toverdrank. Een andere en ook aardig 

gebruik is dat je staande onder de maretak 

elkaar mag kussen. Oh ja, sommigen noemen 

deze plant bij de Engelse naam ‘mistletoe’ en 

dan wordt het nog verkeerd uitgesproken 

ook. Bij het zien van een paardenbloem zeg 

je toch ook niet, kijk een ‘dandelion’. 

 

 

Ken je de gekroonde 

ganzenbloem? 
 

 
 

In de berm van de Steinhagenseweg in 

Woerden stond op 27 december j.l. nog een 

grote gele bloem in bloei. Het leek wel op een 

ganzenbloem maar die zijn veel kleiner dan 

deze en de bladeren zijn ook anders. Via 

waarneming.nl kwam ik uit bij gekroonde 

ganzenbloem, nog nooit van gehoord. Het is 

een eenjarige plant uit de composietenfamilie 

die wel wordt uitgezaaid in bermen en in 

heemtuinen. Waar dit exemplaar stond is 

enige jaren geleden ingezaaid met een 

bloemrijk zaadmengsel wat voornamelijk 

bestond uit niet inheemse planten. De bloem 

die hier stond was een late bloeier, normaal 

van maart tot september.  (Wiebe) 
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Dagactieve holenuiltjes op Aruba 
(bericht van Carla Scheel vanuit Aruba) 

 

Van de natuur genieten op Aruba???? Daar is 

toch alles dor en droog en er groeien alleen 

maar cactussen…. Dat is inderdaad het 

heersende beeld, maar in de ruim 2 maanden 

dat wij op het eiland verbleven hebben we 

heel wat mooie natuurmomentjes 

meegemaakt. 

Zo kwamen we ’s avonds in het donker thuis 

en hoorde ik een uil roepen, het bleek dat er 

2 kleine uiltjes op de (bovengrondse) 

elektriciteitsdraad zaten. Op Aruba noemen 

ze de uiltjes shoco, het is een dagactieve 

holenuil of konijnuiltje die alleen op Aruba 

voorkomt. Het is een klein uiltje van 

ongeveer 20 cm dat hoog op de poten staat, 

grote gele ogen heeft met opvallende witte 

wenkbrauwen. 

 

 
Het holenuiltje  

 
Holenuiltjes bij de nestingang 

 

Wij waren al heel blij dat we ze zo in het 

donker hadden gezien, tot we op een dag aan 

het eind van een woonwijk die bijna in de 

cunucu ligt een hoop zand zien. Er staat een 

bord bij dat de bewoners van de wijk zorgen 

voor de shoco’s. Inderdaad staan er een 

aantal uiltjes op de berg zand naast of in de 

ingang van hun hol. Ze gaan op jacht naar 

grote insecten zoals sprinkhanen en kevers 

en jagen daarnaast op salamanders die op 

het eiland in grote getalen voorkomen. De 

burcht is zowel kraamkamer als huisvesting, 

als het overdag te warm wordt trekken ze 

zich terug in de burcht.  

Grote bedreiging voor de uiltjes zijn de 

oprukkende bebouwing, het toerisme en dan 

met name de offroad excursies met buggy’s 

en de boa constrictor die oorspronkelijk niet 

op het eiland voorkomt. Waarschijnlijk is 

deze slangensoort meegekomen met planten 

en zaden uit Zuid-Amerika, alhoewel er ook 

verhalen zijn dat mensen, die boa’s als 

huisdier hadden, ze hebben vrijgelaten in de 

natuur of dat de slangen zijn ontsnapt.  

Inmiddels is de shoco een nationaal symbool 

van Aruba en je komt ze ook overal tegen; 

op het bankbiljet van 50 florin, als naam van 

een snackbar, op postzegels en als versiering 

van een tuinmuur.  

 

 

 

 
 

Ze zien er dan ook schattig uit, zo hoog op de 

poten, als ze draaien met hun koppies en 

knipperen met de ogen. Op één van onze 

laatste vakantiedagen lopen we tussen de 

enorme stenen die Aruba rijk is, en komen 

oog in oog te staan met de shoco. Men zegt 

hier dat een ontmoeting met het uiltje je 

voorspoed brengt, en dat klopt; wij voelen on 

zeer bevoorrechte mensen.  (foto’s van Carla) 
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Verslag Struinexcursie  

12 december 2021 naar de 

Hortus in Leiden 
(door Sylvia Klerx, tekst en foto’s) 

 

Wat een bijzondere excursie, wel jammer dat 

we met zo weinig mensen waren. Maar dat 

mocht de pret niet drukken, we hebben 

genoten.  

 

In de tropische kas bekijken we een aantal 

gebruiksplanten zoals Gember, Kaneel en de 

Tamarinde, We lopen bovenlangs over een 

boomkruinpad en bekijken de waaierpalm en 

de banaan van boven.   

 

 
Chinese waaierpalm 

 

 
Nog gesloten bloeiwijze van de banaan 

 

Gelukkig is het totaal niet druk en de paden 

zijn goed begaanbaar. Op de tussen-

verdieping lopen we tussen de felgele 

bloemen door van de Mysore winde. 

In de volgende kas staat de Amorphophallus 

met de welluidende bijnaam penisplant.  

De hortus bezit een aantal soorten van deze 

reuzenaronskelk planten. De hele planten 

bestaat uit één enkele dikke steel met een 

gedeeld blad in de top. De stelen van de 

verschillende soorten zijn anders gevlekt.  

 

 
Mysore winde 

 

Het lijken net groene boomstammen die met 

korstmos zijn begroeid. Ze klinken hol als je 

erop tikt. Vorig maand stond er 1 in bloei en 

dat was nationaal nieuws. 

https://www.hortusleiden.nl/nieuws/bijzonde

re-penisplant-in-bloei 

Heel leuk in de Victoriakas is het Kruidje-

roer-me-niet, Mimosa pudica. Vroeger 

hadden we allemaal zo’n plant in de 

vensterbank. Als je de blaadjes aanraakt 

vouwen die zich op. Jammer genoeg was de 

reuzenwaterlelie weg; hij wordt hier als 

eenjarige geteeld en zal weer in het voorjaar 

te zien zijn.  

 

 
Vijver met kroos 

 

Verder staan hier vijvers met allerlei soorten 

watervarentjes en kroosjes. Onder andere 

het Wortelloos kroos. Erbij staat een groot 

bord met de vermelding: Wortelloos kroos is 

een wilde plant uit de aronskelkfamilie. Het is 

de kleinste in Europa voorkomende vaatplant. 

Ook waardeer ik in deze kas een van de 

Mangrove planten, Rhizophora mucronata. 

Aan deze planten wordt tegenwoordig 

https://www.hortusleiden.nl/nieuws/bijzondere-penisplant-in-bloei
https://www.hortusleiden.nl/nieuws/bijzondere-penisplant-in-bloei
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onderzoek gedaan om te zien hoe mangrove 

een rol kan spelen als kustbescherming. De 

bomen hebben een golfdempende werking en 

kunnen daarnaast met hun wortels ook erosie 

tegengaan.  

Buiten bewonderen we de Japanse tuin. Bij 

de entree staat een grote Zelkova; dat is een 

boom uit de iepenfamilie. Hij heeft een heel 

mooie schors. Langs de waterkant lopen naar 

de sterrenwacht. Hier worden we verrast 

door een mooie kunstcollectie van 

kunstenaars uit Afrika. Ik had bijna een van 

de doeken mee naar huis genomen, zo mooi. 

Er stond een verhaal bij van het ontstaan van 

de zon.  

 

Het ontstaan van de zon 

 

 

HET ONTSTAAN VAN DE ZON 

First People Artists Bethesda Arts centre,  

Zuid Afrika, Collaboratief artquilt 

 

In vroeger tijden sliep de Zon in dit huis en 

scheen alleen voor zichzelf. De Aarde was 

koud en donker. De moeders konden de 

mierenlarven niet drogen om te eten, dus 

hadden ze honger, en de mensen hadden het 

koud.  

 

Toen riep de oude vrouw de kinderen bij 

elkaar.  

 

Mijn kinderen, kruip naar die oude man, de 

Zon, terwijl hij slaapt. Kruip naar de oksel 

van die oude Zon en gooi hem de lucht in 

zodat de Aarde warm kan zijn voor ons, zodat 

de hele wereld helder zal zijn. 

 

 

 
De Japanse varentuin 

 

In de varentuin vinden we op de grond 

vreemde vruchten. Google lens geeft aan 

Kiwi of Nootmuskaat. Ik vind het niet 

overtuigend, maar voorlopig houden we het 

op het laatste dan maar, want een kiwi is het 

niet.  Thuis blijkt het de vrucht te zijn van de 

Vaantjesboom, Davidia involucrata.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaantjesboom 

 

Bekerval van Nepenthes 

 

In de koude kas gebruiken we onze lunch. 

Helemaal bovenin de kas is een uitgebreide 

sortering van vleesetende planten. We zien 

de twee geslachten van planten met 

bekervallen en de Venus-vliegenval en heel 

veel soorten van het geslacht Zonnedauw.  

De vliegenvallen van Nepenthes en Saracenia 

soorten zijn tot bekers omgevormde 

bladeren. Ook op internet is de verwarring 

groot, want als je bloemen van Nepenthes 

invoert als zoekterm krijg je alleen de 

bekervallen en dat zijn dus bladeren. We 

hebben ook de bloemen van de Sarracenia 

soorten gevonden en bekeken.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sarracenia. Op 

deze site staat ook de bijzondere bloembouw 

van dit geslacht.   

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaantjesboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sarracenia


                                                                           Pagina 8        Nieuwsbrief KNNV Woerden, januari 2022 
 

Verslag Eindejaars Plantenjacht 

december 2021 
(tekst en foto’s Wiebe Kreton) 

 

Ondanks dat Floron alle groepsactiviteiten 

met meer de 2 personen had afgeblazen zijn 

we toch twee keer op plantenjacht geweest. 

De eerste keer op 28 december hebben 

Norbert en Wiebe in het oude dorp Linschoten 

een rondje gelopen. Wij hebben toen 24 

bloeiende planten aangetroffen.  

 

 
Norbert, Rita en Astrid bij de Cattenbroekerplas 

 

En op 30 december zijn Rita en Astrid ook 

mee geweest naar de Cattenbroekerplas in 

Woerden. Wij hebben daar toen 15 bloeiende 

planten gevonden. Wiebe en Norbert hebben 

in hun woonwijk nog zo’n 30 soorten 

gevonden. Wij hebben het idee dat er dit 

keer minder bloeiende planten zijn gezien 

dan in voorgaande jaren. Dat komt 

waarschijnlijk door de korte maar strenge 

vorstperiode kort voor de tellingen. In de 

luwte van bebouwing kom je nog de meeste 

soorten tegen.  

 

De grote foto bovenaan pagina 1 is van het 

tuinkaasjeskruid in de berm van de 

Steinhagenseweg in Woerden, gemaakt op 27 

december, het was mistig en alles was 

drijfnat.  

 

Er zijn 45 bloeiende soorten genoteerd.  

 

 
 

Foto hierboven hoge fijnstraal, foto’s in rechter 

kolom van boven naar beneden: fluitenkruid, 

grijskruid, groot kaasjeskruid, muurfijnstraal en 

tuinviooltjes.  

 

 

 
 

Soms twijfel je of bepaalde planten wel 

meegeteld mogen worden zoals de 

tuinviooltjes tussen het grind van de 

parkeerplaats bij de plas. Maar dat mag, als 

ze maar niet in een tuin staan. En voor 

ingezaaide bermen geldt dat de plant zich 

daar weet te handhaven. Weet je het niet 

zeker vermeld dan bij de waargenomen soort 

“ontsnapt”.   
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De purperkoet in Zevenhuizen 
 

Net voor de kerstdagen werd eerst tussen 

Kinderdijk en Alblasserdam en een dag later 

bij Zevenhuizen een purperkoet 

waargenomen en dat bracht gelijk een groot 

aantal vogelspotters op de been. In drie 

dagen tijd meer dan 1.000 meldingen op 

waarneming.nl, die afkwamen om deze grote 

uit Zuid-Europa afkomstige vogel met eigen 

ogen te zien.  

 

 

 
(de foto’s van de purperkoet zijn van Garry Bakker 

op waarneming.nl) 

 

De Purperkoet is pas voor de tweede keer in 

Nederland waargenomen en dat veroorzaakte 

een enorme onrust bij de vogelaars. Uit heel 

Nederland maar ook uit België kwamen zij 

naar Zevenhuizen. 

De purperkoet ken ik van Menorca - een van 

de Spaanse eilanden in de Middellandse Zee - 

toen wij daar in 2016 op vakantie waren. De 

purperkoet (Porphyrio porphyrio) is een 

vogel uit de familie van rallen, koeten en 

waterhoentjes. De purperkoet is een 

opvallend grote vogel van 38 tot 50 cm 

(waterhoen 30 cm en meerkoet 40 cm). 

Heeft een glanzend donker blauwpaars 

verenkleed met een grote dikke felrode 

snavel met rood schild en lange rozerode 

poten met lange tenen. Purperkoeten 

zwemmen niet graag, maar ze klimmen in 

het riet of rennen over de grond. In de vlucht 

zijn ze te herkennen aan de bungelende 

poten. Op Menorca zaten er enkele tussen 

een grote groep meerkoeten en knobbel-

meerkoeten (met in de broedtijd twee rode 

knobbels op het voorhoofd). Purperkoeten 

zijn bijzondere vogels om te zien. Ik begrijp 

wel waarom daar zo veel vogelaars op 

afkomen.  (Wiebe) 

 

 

‘Zijn ze helemaal gek geworden’ 
Soms schrik je van een persbericht in de 

krant.  

 

Bomenkap i.v.m. verkeersveiligheid.  

Als je van de weg afraakt en tegen een boom 

aanrijdt heeft de boom dat gedaan. Had die 

daar maar niet moeten staan. Althans daar 

lijkt het op nu Rijkswaterstaat de bermen 

langs de Nederlandse wegen als zeer 

gevaarlijk heeft bestempeld en massale 

bomenkap voorstelt. De bermen langs A-

wegen (autosnelwegen) moeten minstens 13 

meter breed obstakelvrij zijn. Bij N-wegen 

(Provinciale wegen) moet deze zone 4,5 tot 

10 meter zijn, afhankelijk van de snelheid. 

Ruim 40% van de bermen voldoet niet aan 

de richtlijnen die worden gehanteerd. Er 

staan 230.000 bomen binnen de obstakel-

vrije zone en zouden dus gekapt moeten 

worden, of de maximum snelheid moet 

drastisch omlaag, bij N-wegen van 80 naar 

60 km is al voldoende. 

 

 
Voorbeeld van een weg waar de bomen te dicht bij 

de rijbaan staan (foto van internet BNNVARA) 

 

Dat bomen of andere obstakels in de berm 

gevaarlijk kunnen zijn snapt iedereen maar 

het ligt vaak aan het rijgedrag. Eenzijdige 

ongevallen gebeuren vaak door een te hoge 

snelheid. Of na gebruik van alcohol, drugs of 

lachgas en door bellen en appen achter het 

stuur. Door bomen weg te halen daar pak je 

het rijgedrag niet mee aan. Brede ruimtelijke 

bermen nodigen vaak uit tot harder rijden. 

 

In het Verenigd Koninkrijk planten ze 

juist bomen aan als verkeersremmer. 

De Britten houden er soms aparte ideeën op 

na. Waar wij obstakelvrije bermen willen om 

ervoor te zorgen dat er niemand tegenaan 

rijdt, gaat men in het VK juist bomen planten 

naast de wegen. Volgens de bevoegde 

ministeries gaat de snelheid van de 
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automobilisten immers naar beneden als er 

bomen naast de weg staan. Op wegen met 

bomen wordt langzamer gereden dan op 

vergelijkbare wegen zonder bomen. 

De bomen zullen aangeplant worden op een 

specifieke manier om het effect te 

maximaliseren. Bij het naderen van een 

dorpskom zal de ruimte tussen de bomen 

onderling geleidelijk kleiner worden. 

Daardoor krijgt de bestuurder het gevoel 

sneller te gaan dan in realiteit het geval is en 

zal hij vertragen. De afstand tussen de 

bomen en de weg zal in dezelfde situatie 

eveneens kleiner worden. Automobilisten 

krijgen daardoor het idee dat de weg 

versmalt en ook dat tempert de snelheid.  

Dat moeten we hier in Nederland misschien 

ook doen.  (Wiebe) 

 

 

 

Wandeling Schoorlse Duinen 
(tekst en foto’s Marianne de Wrede)  

 

Rond de jaarwisseling gingen we een paar 

daagjes wandelen in Schoorl. We waren hier 

wel vaker geweest en de natuur was ons heel 

goed bevallen. We waren nog lang niet 

uitgekeken. Niet zo gek, want het 

natuurgebied is prachtig, ook in de winter. Je 

ziet dan natuurlijk wel minder vogeltjes en 

bloeiende plantjes, maar de rust is hier 

weldadig, vooral ook omdat het gebied zo 

groot is dat je de andere wandelaars niet 

voor de voeten loopt.  

 

We hebben een paar schitterende tochten 

gemaakt en elke keer was het weer 

afwisselend en verrassend. Staatsbosbeheer 

kiest hier bewust voor diversiteit. De ene 

keer zie je bos, dan dop-, struik- of 

kraaiheide, dan een vennetje, een heuvel, 

een nat of juist droog gebied. Bepaalde delen 

worden afgegraven, zodat de duinen, die van 

nature voedselarm zijn, weer kansen 

scheppen voor parnassia, geelhartje, 

tandjesgras en libellen, sprinkhanen en bijen. 

Ook is dit gebied ideaal voor het paapje en de 

veldleeuwerik. Op een uitkijkduin zien we de 

schitterende zonsondergang, het heeft wel 

iets van Afrika, maar is toch echt Schoorl. 

 

 

En na een vermoeiende klim door het zand 

en de duinen bereiken we uiteindelijk het 
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mooie rustige strand. Langs de branding 

rennen de drieteenstrandlopers of hun leven 

ervan afhangt. En in de bossen horen en zien 

we kuifmezen, dat gebeurt ons niet vaak. Ze 

zijn zo mooi. Ook zien we keutels van de 

konijnen; gelukkig, hier zijn ze kennelijk nog! 

 

Er valt hier nog zoveel te ontdekken! We 

zullen hier zeker nog eens terugkomen!  

 

 

Hier had jouw stukje kunnen 

staan 
Om elke maand een nieuwsbrief te maken 

 hebben we input nodig en dan het 

liefst van onze leden. Heb je iets leuks 

meegemaakt, of een bijzondere waarneming 

gedaan, of is je iets opgevallen in de media, 

of ben je enthousiast over een mooi gebied 

waar je bent geweest, of heb je mooie foto’s 

gemaakt, deel het met ons. Het hoeft niet 

heel lang te zijn, het stukje van Marianne is 

maar 260 woorden en met een paar foto’s 

erbij is het precies een pagina groot.  

Stuur kopij naar Ank die het verzamelt. Dan 

kan ook jouw stukje hier de volgende keer 

staan.  

 

 

 

 

 

Weetjes 

 

Het gaat niet goed met de merel 

 

 
Merel, foto Wiebe  

 

Sinds 2016 is 30 procent van de broed-

populatie van de merel afgenomen. 

Voldoende reden voor Vogelbescherming en 

SOVON om 2022 uit te roepen tot het jaar 

van de merel. Ieder jaar kiezen deze 

organisaties namelijk een vogelsoort waar ze 

zich in het bijzonder op gaan richten door 

middel van onderzoek en meer aandacht voor 

deze vogel te vragen. Tijdens de Tuinvogel-

telling extra op de merel letten.   

 

 

Het gaat goed met de 

Nederlandse roofvogels 

 

 
Sperwer, foto Koos van Brakel 

 
Roofvogels doen het goed in Nederland. In 
2021 hebben vijf soorten voor het eerst in 
Nederland gebroed. In totaal broeden er nu 
vijftien soorten roofvogels. Door betere 
bescherming komen soorten als de buizerd, 
de havik, de bruine kiekendief en sperwers 
nu algemeen voor, terwijl ze in de jaren 
zestig van de vorige eeuw voorgoed dreigden 
te verdwijnen. De Vogelbescherming en 
kennisinstituut Sovon Vogelonderzoek 
Nederland noemen dat ‘verheugend nieuws’. 
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Elke maand een nieuwsbrief 

Elke maand maken Ank en Wiebe een 

nieuwsbrief met onderwerpen waarvan wij 

denken dat onze leden dat ook leuk vinden.  

 

Kopij inleveren 

Omstreeks het midden van de maand 

proberen we een nieuwsbrief te versturen.  

Heb je ook iets leuks gezien, een leuke 

waarneming, een vraag of een mooie foto, 

stuur die naar Ank. Kopij aanleveren in Word, 

het liefst met een foto erbij. Foto’s los 

aanleveren, dus niet in de kopij plakken. 

Insturen kan naar: 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

Let op!. We hebben ongeveer een week nodig 

om kopij en foto’s te verzamelen en de 

nieuwsbrief op te maken. Stuur dus bijtijds in 

 

 

 

 

E-mailadressen van de werkgroepen 

KNNV Woerden 

 

Vogelwerkgroep:  

 vogels@woerden.knnv.nl 

Planten en insectenwerkgroep: 

planten-insecten@woerden.knnv.nl 

Paddenstoelenwerkgroep: 

paddenstoelen@woerden.knnv.nl 

Struingroep: 

struinen@woerden.knnv.nl 

Werkgroep Landschapsbeheer: 

wiebe-kreton@hetnet.nl 

Weidevogelwerkgroep Woerden: 

weidevogels@woerden.knnv.nl 

Website KNNV Woerden:  

https://woerden.knnv.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegen mag weer. Dat is goed te zien op deze foto van 22 december j.l.  

Een prachtige zonsopkomst met verwaaide condensstrepen van de vele vliegbewegingen 

boven de polder bij Linschoten.  

 
(foto Wiebe Kreton) 
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