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KNNV Woerden  
Nieuwsbrief maart 2022 
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 
 
Het is al weer een goed gevulde nieuwsbrief 
geworden. Nu de coronamaatregelen bijna 
volledig zijn losgelaten gaan we weer op 
excursie en kunnen de werkgroepen hun 
activiteiten binnen ook weer opstarten. We 
willen jullie graag weer ontmoeten tijdens 
onze activiteiten.  
 
Deelname aan excursies  

 Houd onderling voldoende afstand. Heb je 

aan corona gerelateerde klachten kom dan 

niet.  

 Reis naar excursies op eigen gelegenheid. 

Wil je toch met elkaar meerijden dan moet 

je dat zelf onderling regelen.   

 
 
 

Programmaoverzicht  

maart tot en met april 2022 
 Uitgebreide informatie, indien nodig volgt 

meer via e-mail of in de volgende 

nieuwsbrief. 

 Voor adressen van de werkgroepen zie 

laatste pagina. 

 

Maandag 21 maart Planten- en 

Insectenwerkgroep. 19.30 uur Bredius. 

 

Dinsdag 29 maart Siertuin Gooilust 

Tijdens deze middagexcursie brengen we een 

bezoek aan de siertuin op buitenplaats 

Gooilust te ‘s-Graveland (NH). Deze 

ommuurde tuin met meer dan 900 soorten 

exotische bomen, struiken en planten is maar 

beperkt open. In het voorjaar bloeien er veel 

stinzenplanten. Een paar jaar geleden zijn we 

er ook geweest. 

 

 
Siertuin Gooilust (foto Natuurmonumenten) 

 

De tuin wordt door een grote groep 

vrijwilligers onderhouden. De toegang is 

gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op 

prijs gesteld.  

 

 
Siertuin Gooilust: bloemen Prunus blireiana 

(foto Wiebe Kreton) 

 

Vertrek uit Woerden  

om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de 

Praxis, Finse Golf 10 in Woerden. 

13.45 uur bij Gooilust, Zuidereinde 47B, 

1243KL ’s-Graveland (volg de borden 

siertuin). Parkeren aan de linkerzijde van de 

oprijlaan. Aanmelden uiterlijk 25 maart bij 

Ank: n.h.secretaris@woerden.nl 

 

Bloesem van sleedoorn – maart 2021 (foto Wiebe Kreton)  

mailto:n.h.secretaris@woerden.nl
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Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 30 maart 
 

Dit jaar is de Algemene Ledenvergadering op 

woensdagavond 30 maart in de Kruiskerk te 

Woerden. De stukken voor de ALV worden in 

de week voorafgaande aan de vergadering 

aan de leden toegestuurd.  

Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 

uur. 

Noteer de datum in uw agenda.  

 

 

Zaterdag 2 april Struinexcursie 

Uiterwaarden van de Lek. 

 

Op zaterdag 2 april gaan we struinen langs 
de prachtige natuur van de Lek.  
We verzamelen om 10.30 uur bij de 
parkeerterrein aan Houttuinlaan aan de 
zuidzijde van het station in Woerden. 
Verdere bijzonderheden volgen nog. De 
struingroep krijgt hier nog bericht over en je 
kunt altijd informeren via: 
struinen@woerden.knnv.nl 
 

Maandag 4 april Vogelwerkgroep 

20.00 uur Bredius. 

 

Zaterdag 9 april 

Paddenstoelenwerkgroep  

Microscopie in InBredius. 

 

Zaterdag 9 april 

Werkgroep Landschapsbeheer Linschoten. 

 

Woensdag 13 april  

excursie Thijssepark in Amstelveen 

 

Thijssepark Amstelveen (foto Ank van Brakel) 
 

Een aanrader voor iedereen die van het 

voorjaar wil genieten 

Op woensdag 13 april gaan we naar het 

Thijssepark in Amstelveen. Omdat het op een 

doordeweekse dag is verzamelen en 

vertrekken we vanaf het parkeerterrein bij 

de Praxis, Finse Golf 10 in Woerden. 

We vertrekken hier om 10.15 uur. Het is via 

de snelweg 37 minuten naar het Thijssepark, 

Pr.Bernhardlaan in Amstelveen. We starten 

daar dus rond 11.00 uur. 

In het Thijssepark zullen op dat moment heel 

veel voorjaarsbloeiers te zien zijn. Je kunt er 

verschillende wandelingen maken. Helaas is 

er in het park geen gelegenheid waar je 

koffie/thee kunt kopen, dus zelf iets te 

drinken meenemen. In de buurt van het park 

is wel horeca en we kunnen hier ook starten 

met koffie/thee.  

Kijk op de website wat de mogelijkheden zijn 

en wat er op het moment bloeit.  

https://thijssepark.nl/dr-j-p-thijssepark/ 

 

Graag aanmelden bij Ank: 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl  

uiterlijk 8 april. Geef hierbij op of je vanuit 

Woerden meegaat (wel/niet eigen vervoer) of 

bij het startpunt van het Thijssepark bent.  

Als je onderweg koffie/thee wilt, ook even 

aangeven, dan kunnen we iets regelen. 

 
Hieronder enkele planten van het Thijssepark in 

Amstelveen vorig jaar gefotografeerd tijdens onze 

KNNV-excursie op 23 april. 

V.b.n.b.: bosanemoon, gulden sleutelbloem, 

kievitsbloem, lavendelheide, gevlekt longkruid, 

schubwortel. (foto’s Wiebe Kreton) 

 

 
Bosanemoon 

 
Gulden sleutelbloem 

 
Kievitsbloem 

mailto:struinen@woerden.knnv.nl
https://thijssepark.nl/dr-j-p-thijssepark/
mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
https://waarneming.nl/species/7258/
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Lavendelheide 

 
Gevlekt longkruid 

 
Paarse schubwortel   

 
Oranjetipje op bosanemoon (foto Ank van Brakel) 

 

 

Dinsdag 19 april  

Planten- en Insectenwerkgroep  

I.v.m. Pasen dit keer op dinsdag 19 april. 

Werkgroepleden krijgen hierover nader 

bericht. 

 

Donderdag 28 april Excursie  

Nationaal Bomenmuseum Gimborn te Doorn. 

 

Het bomenmuseum is een mooi park en in  

april en mei is het hoofdpad een waar 

bloeifestijn. Links en rechts wordt u 

verwelkomd door o.a. rododendrons, 

kornoeljes, lampenpoetserstruiken e.a.     

Ook staat verder in het arboretum de mooiste 

en grootste zakdoekjesboom en de 

sneeuwklokjesboom.  

We vertrekken om 10.15 uur vanaf de 

Praxis, Finse Golf 10 te Woerden. 

We zijn om 10.50 uur in Doorn. U kunt ook in 

Doorn starten, Velperengh 13 te Doorn. 

Hier is gelegenheid om koffie/thee te kopen, 

en er is een toilet. 

Aanmelden graag bij Ank 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl  

uiterlijk maandag 25 april. 

 

 
Prieel in het Arboretum (foto Koos) 

 
Een van de vele Magnolia’s in het Gimbornpark 

(foto Wiebe Kreton) 

 

 

Vooruitkijken naar mei en juni 
 

Woensdagmiddag 18 mei Excursie 

naar de grienden in “De Vijfheerenlanden”. In 

Fluitenkruid van 1 april a.s. leest u hier meer 

over. 
 

Dinsdag 7 juni Dagexcursie 

naar de Tenellaplas te Oostvoorne.  

 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
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Bijzondere waarneming van de 

slijmzwam Hoekmazig kalknetje  

Tekst en foto’s Brigitte Bloem 

 

 
 

Langs de Hollandse Kade in Harmelen liggen 

veel gesnoeide takken en daar zag ik kleine 

grijze bolletjes op en onder takken. Ik dacht 

aan een Kalkschaaltje, een slijmzwam, maar 

onder de microscoop leek het er niet op. 

Daarom heb ik contact gezocht met Hans van 

Hooff, dat is de slijmzwammenexpert in 

Nederland, en een stukje opgestuurd (een 

stukje schors met de zwammetjes 

vastgeplakt in een luciferdoosje, want ze zijn 

nogal kwetsbaar). Het blijkt een Hoekmazig 

kalknetje te zijn, Badhamia capsilufera, 

deze is vrij zeldzaam volgens de 

Verspreidingsatlas. Dat komt ook omdat ze 

zo klein zijn dat de meeste mensen ze niet 

zien. De vruchtlichamen zijn maximaal 0,5 

mm groot en ze zitten zo vol sporen dat het 

maken van een preparaat voorzichtig moet 

gebeuren. In het vruchtlichaam op de laatste 

foto is het kenmerkende kalknetje te zien. De 

sporen zijn bijna zwart en vormen clusters 

van 8-20 stuks, wat ook een kenmerk van 

deze slijmzwam is. 

 

 
 

 
In deze foto is het kenmerkende kalknetje in het 

vruchtlichaam te zien (bolletjes rechtsonder en dan 

het linker vruchtlichaam) 

 

 
De Hollandse Kade in Harmelen loopt van de Oude 

Rijn in het noorden naar de Groenendaal in het 

zuiden. Halverwege is de ingang naar natuurgebied 

De Kievit. 

 

 

Toelichting 

Brigitte Bloem is sinds enige tijd een zeer 

actief lid van onze paddenstoelenwerkgroep. 

Veel paddenstoelen – en ook slijmzwammen  

- kun je vaak alleen op naam brengen via 

microscopisch onderzoek. En juist dat soort 

onderzoek is aan Brigitte besteed.  

 

 

 
 

  

                     Hollandse Kade »»   

           

                        De Kievit » 

 

Hollandse Kade »»   



                                                                           Pagina 5        Nieuwsbrief KNNV Woerden, maart 2022 
 

Veel bomen omgewaaid 

Windstoten tot wel 145 km/u.   
Tekst en foto’s Wiebe Kreton 

 

 
Omgewaaide bomen namen een groot gedeelte van 

het wegdek mee. Haardijk vlakbij het Jachthuis. 

 

Juist in de week dat wij onze uitgestelde 

nieuwjaarswandeling op Landgoed Linschoten 

hadden gepland raasden in vier dagen tijd 3 

zware stormen over ons land, op woensdag 

16 februari Dudley, vrijdag 18 februari Eunice 

en zondag 20 februari Franklin.  

Eunice was de zwaarste storm sinds 1970. 

Op vrijdag was het code rood vanwege de te 

verwachten zeer zware windstoten. 

Opmerkelijk aan Eunice is dat de hoogst 

gemeten windstoot niet aan de kust, maar in 

het binnenland voorkwam. Op KNMI-

weerstation Cabauw bij Lopik, dat is 

hemelsbreed nog geen 10 kilometer vanaf 

Linschoten, werd een windsnelheid van 145 

kilometer per uur gemeten. Niet eerder werd 

in ons land zo ver landinwaarts zo’n zware 

windstoot gemeten. Ook was Eunice een 

langdurige storm. Nederland kreeg van 3 uur 

‘s middags tot 2 uur ’s nachts zeer zware 

windstoten te verduren.  

 

Een aantal grote bomen vielen over de Lange 

Linschoten t.h.v. Schapenlaanshuisje. 

 

Het gevolg van deze uitzonderlijke drieling-

storm - voor het laatst was dat bijna 100 jaar 

geleden - is dat er heel veel stormschade is, 

de verzekeraars denken meer dan een half 

miljard. Ook de natuur heeft veel schade 

opgelopen door omgevallen bomen.  

Op Landgoed Linschoten zijn meer dan 30 

zware tot zeer zware bomen omgegaan. 

Daardoor was het levensgevaarlijk om op het 

landgoed te gaan wandelen. Zowel langs de 

Haardijk, de Lange Linschoten en in het 

parkbos zijn veel bomen met wortel en al 

omgewaaid of gewoon als luciferhoutjes 

afgebroken. Een aantal grote bomen zijn over 

de weg gevallen of over het water van de 

Lange Linschoten, o.a. ter hoogte van het 

Schapenlaanshuisje. Achter het Jachthuis is 

een groot gedeelte van het bos afgebroken. 

De beheerder denkt nog maanden nodig te 

hebben om alles “op te ruimen”.  

 

 

 
Afgeknapte bomen in het bos achter het Jachthuis.  

 

 
Uitgestelde nieuwjaarsbijeenkomst op 

19 februari 

Het zat ook nu weer niet mee om een 

wandeling over het Landgoed Linschoten te 

maken. Corona beperkingen zijn grotendeels 

voorbij en dan hebben we twee stormen die 

ruim 30 bomen op en rond het Landgoed 

hebben doen omwaaien. Heel erg jammer. 
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We hadden bij het “Wapen van Linschoten en 

Snelrewaard” een ruimte besproken om na 

afloop nog met elkaar te kunnen napraten, 

dat hebben we wel door laten gaan. Met een 

kopje koffie en thee en een heerlijk stukje 

appeltaart hebben we met 18 leden gezellig 

kunnen bijpraten. (Ank) 

 

 

Bijeenkomst in “Het Wapen van Linschoten en 

Snelrewaard” op 19 februari (foto Koos van Brakel) 

 

De grutto’s zijn weer terug 
Op donderdag 3 maart tijdens een rondje 

met de fiets over de Hollandse Kade tussen 

Kamerik en Kockengen hebben we de eerste 

grutto’s gezien en ook tureluurtjes op twee 

plasdras weilanden. Het voorjaar is echt 

begonnen.  

 

 
Grutto’s langs de Hollandse Kade (foto Wiebe Kreton) 

 

Het is weer voorjaar! 
Tekst en foto’s Koos van Brakel 

 

En dat betekent dat er weer wat leven in 

onze tuin komt. De sneeuwklokjes zijn al 

over het hoogtepunt, de krokussen hebben 

ook al hun beste tijd gehad (3 maart), maar 

zijn nog steeds aantrekkelijk voor bijen en 

zweefvliegen. Dan is het tijd om even op m’n 

gemak gezeten op een klapkrukje te kijken 

wat er zoal af komt op de krokussen. Deze 

keer heb ik een aantal foto’s kunnen maken 

van vliegende insecten; honingbijen en een 

snorzweefvlieg. De snorzweefvlieg, ook wel 

pyamazweefvlieg genoemd, is misschien wel 

de meest voorkomende zweefvlieg. Het is 

maar een klein beestje van ±1 cm groot. Stil 

 

hangend in de vlucht met een vleugelslag van 

200-300 slagen per minuut heb ik hem net 

even kunnen ‘vastleggen’. Ook zat er een 

even grote, of beter gezegd kleine, 

zweefvlieg op een narcis, een variabel elfje. 

Er komen in Nederland meer dan 10 elfjes 

voor, dus dan heb je een zweefvliegengids of 

waarneming.nl nodig. De larven van 

snorzweefvliegen en elfjes zijn uitstekende 

luizenverdelgers. 

Honingbij 

Snorzweefvlieg 

Variabel elfje 

 

Bij onze voordeur staat de kleine veldkers al 

in bloei en ook in de hazelaar zijn al de eerste 

kleine vrouwelijke bloempjes te zien. De 

mannelijke katjes staan wat eerder in bloei 

en zullen binnenkort de vrouwelijke 

bloempjes bestuiven. Voor bestuiving hebben 

ze geen insecten nodig, daar zorgt de wind 

voor. Kortom, voor mij is het voorjaar al weer 

begonnen. 
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Katjes voor bijtjes. 
Tekst en foto Koos van Brakel 

 
Pluk een paar wilgentakken met katjes en je 
zorgt voor blije bijtjes. Zorg er wel voor dat 
je ze op een zonnige plaats in de tuin of op 
balkon zet. Als de temperatuur het toelaat ga 
er dan bijzitten met een kopje koffie (of thee) 
en al gauw zal je zien dat de honingbijen zich 
bekleden met een flinke laag stuifmeel. 
 
 

Een nieuw vogelboek. 
 
Debby Doodeman is een tijd terug een 
onderzoek naar vogelaars gestart. Hoe 
beginnen vogelaars? Wat doen ze en 
waarom. Van welke vereniging zijn ze lid? 
Waarom zijn ze lid? Over waarnemingen 
doorgeven, lievelingsvogels en veel meer. 
Ook kijken we naar de uitkomstverschillen 
tussen vrouwelijke en mannelijke deelnemers 
en vergelijken we vogelaars met de rest van 
Nederland. Met als doel het ware beeld van 
vogelaars laten zien maar ook anderen 
inspireren om te gaan vogels kijken. 

 

Dit idee is iets uit de hand gelopen en 
uiteindelijk deden er meer dan 1000 
vogelaars mee. De KNNV uitgeverij kwam 
vervolgens met het idee om er een boek van 
te maken. 
 
En nu is dit onderzoek dus verwerkt in een 
heus boek: “Vogelaars (nooit) uitgevogeld”. 
 
Wil je er meer weten dan is hier meer 
informatie te vinden: 
 
https://www.fogol.nl/onderzoek (daar is ook 
een inkijkexemplaar). 
 
Het boek bestellen kan hier: 
https://www.fogol.nl/excursies/boek-
bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld 
 
 

Korte terugblik op struinexcursie 
Aardkundig monument Maarn 

 
Foto’s Ank van Brakel 
 
Op zondag 6 maart waren we met de struin-
groep op het zwerfsteneneiland van het 
aardkundig monument in Maarn. We werden 
rondgeleid door de zeer bevlogen gids Peter 
Enter, op de foto te zien bij de restanten van 
een oude draaischijf van de NS. 
 
(In Fluitenkruid van april komt een uitgebreid 
verslag met foto’s) 
 
 
 
 
 

https://www.fogol.nl/onderzoek
https://www.fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld
https://www.fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld
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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.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Opwarmende zevenstippelige lieveheersbeestjes (foto Koos van Brakel) 

 

 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
mailto:vogels@woerden.knnv.nl
mailto:planten-insecten@woerden.knnv.nl
mailto:paddenstoelen@woerden.knnv.nl
mailto:struinen@woerden.knnv.nl
mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
mailto:weidevogels@woerden.knnv.nl
https://woerden.knnv.nl/

