
                                                                           Pagina 1        Nieuwsbrief KNNV Woerden, mei 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

KNNV Woerden  
Nieuwsbrief mei 2022 
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 
 
Er zijn weer verschilende activiteiten 
georganiseerd. We schreven in de vorige 
nieuwsbrief dat Anja en Jan Knijff met ons op 
struinexcursie zouden gaan naar Oukoop om 
daar onder andere naar weidevogels te gaan 
kijken. Midden in het broedseizoen op een 
prachtige locatie. Als je niet mee geweest 
bent heb je wat gemist.  
Ook de Planten- en insectenwerkgroep is 
weer op zoek gegaan naar insecten. De 
planten waarop ze te vinden waren stonden 
deze keer in de tuin van Marijke van Damme.  
 
Voor de komende periode staan de volgende 
excursies gepland:  
Op woensdag 18 mei naar de Grienden van 
de Vijfheerenlanden met een bezoek aan de 
oude griendwerker Aart Horden.  
Op dinsdag 7 juni gaan we naar de 
orchideeëntuin bij de Tenellaplas op Voorne. 
En op zondag 3 juli struinexcursie naar De 
Kievit in Harmelen voor planten en insecten, 
o.a. libellen en vlinders. 
In de week van maandag 13 t/m vrijdag 17 
juni zijn we met 24 deelnemers een midweek 
in Witteveen in de buurt van Orvelte.  
 

Deelname aan activiteiten/excursies  

 Houd onderling voldoende afstand. Heb je 

aan corona gerelateerde klachten kom dan 

niet. Helaas is corona nog niet verdwenen. 

 Reis naar excursies op eigen gelegenheid. 

Wil je toch met elkaar meerijden dan moet 

je dat zelf onderling regelen.  

 Vergeet niet de autokosten met elkaar te 

delen. De ANWB routeplanner geeft een 

goede indicatie van de benzinekosten.  

 
 
 
 

Programmaoverzicht  

vanaf 18 mei t/m juni-juli 2022 
 Uitgebreide informatie, indien nodig, volgt 

via e-mail of in de volgende nieuwsbrief. 

 Voor adressen van de werkgroepen zie 

laatste pagina. 
 

Woensdag 18 mei  

excursie grienden in de Vijfheerenlanden.  

In Fluitenkruid van april heeft u het verhaal, 

geschreven door Henri Groeneveld kunnen 

lezen. Vanmiddag zal Aart Horden ons laten 

zien hoe het werk er aan toe gaat in de 

grienden.  

We vertrekken om 13.30 uur van de 

parkeerplaats bij de Praxis. 

Aanmelden kan nog uiterlijk dinsdag 17 mei. 

bij Ank van Brakel 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl.  

 

I.v.m. de KNNV-midweek is er de maand juni 

geen struinactiviteit  

en verschijnt in juni de nieuwsbrief later 

dan we gewend zijn. 

 

Maandag 6 juni vogelwerkgroep  

(2e pinksterdag?) Let op je mailbox. 

 

Dinsdag 7 juni excursie  

naar de Tenellaplas bij Oostvoorne. 

Het duingebied bij OostVoorne heeft een 

bezoekerscentrum De Tenellaplas. Dit 

centrum is tijdens de corona geheel 

gerenoveerd. We starten hier met een kopje 

koffie/thee en Anja v.d. Weghe zal ons hier 

het e.e.a. vertellen. 

Daarna gaan we naar de naastgelegen 

heemtuin. Hier zijn alle kenmerkende 

biotopen uit de duinen van Voorne bij elkaar 

gebracht. Op een kleine oppervlakte vindt u 

Graspieper©WiebeKreton 
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hier drassige oevers, weiden, droge 

zandhellingen, struweel en bos. De heemtuin 

telt meer dan 300 plantensoorten, waaronder 

een rijke variatie aan orchideeën.  

 

 
Icarusblauwtje (foto Ank) 

 

Maar er valt veel meer te ontdekken, zoals 

een groot aantal paddenstoelen, vlinders en 

libellen. In juni staan er vele orchideeën in 

bloei, o.a poppenorchis, muggenorchis, 

vliegenorchis, keverorchis, soldaatje, 

bijenorchis, welriekende nachtorchis, 

hondskruid, gevlekte orchis.   

De meegebrachte lunch kunnen we in de tuin 

nuttigen of bij het bezoekerscentrum. 

Daarna gaan we nog een wandeling door de 

duinen maken. 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf het 

parkeerterrein bij de Praxis. Het is ruim een 

uur rijden naar Oostvoorne. 

Aanmelden uiterlijk 4 juni bij Ank van 

Brakel, n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

Laat weten of je zelf rijdt of mee wilt rijden.  

 

Zaterdag 11 juni 

Paddenstoelenwerkgroep microscopie  

in NME centrum InBredius 

 

Maandag 13 tot en met vrijdag 17 juni 

KNNV-midweek in Drenthe. Volgeboekt. 

 

Maandag 20 juni 

Planten- en insectenwerkgroep  

De werkgroepleden krijgen via mail bericht 

over plaats en tijd. 

 

Zondag 26 juni  

in NME Centrum InBredius is deze 

zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur een 

pop-up tentoonstelling: Koeienten-

toonstelling minimuseum op reis”. Leuk 

om te bezoeken, ook met (klein)kinderen. 

 

 
Muggenorchis, Tenellaplas (Foto Ank) 

 

Zondag 3 juli Struinexcursie  

Natuurgebied De Kievit in Harmelen 

Annie en Wiebe Kreton nemen ons mee naar 

De Kievit in Harmelen. Een mooi gebied van 

het Utrechts Landschap dat onderhouden 

wordt door veel vrijwilligers. Een boomgaard, 

een daggeldershuisje, een moes-, bloemen- 

en insectentuin, een poel en een groot 

schraal grasland met veel wilde planten. De 

afwisseling maakt dat er naast bloeiende 

planten ook veel insecten, met name libellen 

en vlinders te vinden zijn. Neem verrekijker 

en fototoestel mee. 

Advies: neem zelf brood en drinken mee, er 

zijn fijne plekjes in de boomgaard waar we 

onze lunch kunnen gebruiken. 

 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
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Hoe kom je bij De Kievit:  

Met de fiets vertrek vanuit Woerden om 

10.30 uur vanaf Stationsplein-Zuid (hoek 

Van der Valkboumanlaan - Jan Ruijs 

fietspad). 

Wij verzamelen om 11.00 uur bij De Kievit 

aan de Hollandse Kade in Harmelen. Ingang 

via pad naast Bisschopshof 2, 3481 KC in 

Harmelen. Vandaar groene bordje volgen.  

Met de auto rechtstreeks, auto in de 

woonwijk parkeren. Aanmelden voor 1 juli bij 

Marianne: struinen@woerden.knnv.nl 

 

Maandag 18 juli  

Planten- en insectenwerkgroep  

De werkgroepleden krijgen via mail bericht 

over plaats en tijd. 

 

 

Verslag excursie Nationaal 

Bomenmuseum Gimborn  
Op 3 mei zijn we naar het Gimbornarboretum 

geweest. De geplande excursie op 28 april 

kon helaas niet doorgaan. Het was een mooie 

dag, zeker om te fotograferen. De zon liet 

zich af en toe zien en weinig wind. Voor de 

vlinders en andere insecten was het echter 

iets te fris. Bij binnenkomst stond het buiten 

vol planten voor de verkoop en dat was een 

kleurrijk geheel. De hoofdlaan met links en 

rechts vele rododendrons in allerlei kleuren. 

Waar we in deze tijd van het jaar speciaal 

voor kwamen was de sneeuwklokjesboom. 

Deze stond prachtig in bloei.  

 

 
 

Na een rondwandeling van twee en een half 

uur zijn we nog even bij de buren gaan 

kijken. Dit is een kwekerij met alleen maar 

biologische planten. Een aanrader. (Ank) 

Gevraagd: gastvrouwen en 

gastheren NME InBredius 
We plaatsen nogmaals deze oproep. 

Op zondagmiddag is het NME Centrum 

InBredius geopend voor bezoekers. 

Meestal is er een tentoonstelling en zijn er 

voor kinderen de zgn. natuurkwartiertjes. 

Ook wordt er op één zondag in de maand 

voor kinderen een activiteit georganiseerd. 

Het centrum bestaat inmiddels 27 jaar. 

Dit jaar hebben helaas een aantal vrijwilligers 

na jaren trouwe dienst af moeten haken.  

Wij zijn nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Je kunt zelf kiezen hoe vaak je op zondag-

middag aanwezig wilt zijn, minimaal één 

zondag in de drie maanden. 

Op zondagmiddag zijn we open van 13.00 tot 

16.00 uur. Je bent wat eerder aanwezig om 

te openen en zet de banner buiten en de 

welkomstborden. Je ontvangt bezoekers, die 

koffie/thee of een sapje tegen betaling 

kunnen drinken. Aan het eind van de middag 

sluit je weer af. Je bent altijd met z’n tweeën.  

Naast dat het een nuttige activiteit is, geven 

de gastvrouwen en -heren ook aan dat het 

altijd heel gezellig is. 

Wil je meer weten, bij Ank van Brakel 

ankvanbrakel@ziggo.nl kun je informatie 

inwinnen.  

 

Versterking biodiversiteit  
In het kader van de Omgevingsvisie hebben 

KNNV, IVN en Landgoed Bredius een 

zienswijze ingediend over biodiversiteit met 

de vraag aan de formateur om ons standpunt 

mee te nemen/in te brengen bij de input voor 

het schrijven van het coalitieakkoord van het 

nieuwe college van B en W in Woerden, o.a. 

over ecologisch maaibeleid en bermbeheer.  

Wij hebben begrepen dat (bijna) alle politieke 

partijen het daarmee eens zijn en dat 

meenemen in de onderhandelingen. Dat is al 

en hele verbetering t.o.v. voorgaande jaren.  

 

Nieuwe oeverbescherming 

Cattenbroekerplas 
In 

Fluitenkruid 

van juli a.s. 

staat een 

stuk over de 

werkzaam-

heden die 

momenteel plaatsvinden langs de 

Cattenbroekerplas. Om verdere afkalving van 

de oevers te voorkomen wordt er hard 

gewerkt met op het eerste gezicht 

dramatische gevolgen.  

 

Lees verder in Fluitenkruid van juli 2022. 

mailto:struinen@woerden.knnv.nl
mailto:ankvanbrakel@ziggo.nl
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Zeldzame Westelijke 

Baardgrasmus in Woerden 

 
Tekst Wiebe Kreton  

foto’s via Waarneming.nl 

 

 
Copyright © Robert van der Meer, via Waarneming.nl 

 

Op tweede Paasdag werd door Robert van der 

Meer om 12.40 uur de waarneming van een 

Westelijk Baardgrasmus in Woerden gemeld 

door het volgende op waarneming.nl te 

plaatsen: ‘Waar het fotograferen van een 

Grote Zilverreiger wel niet goed voor is... 

Terwijl ik de reiger aan het fotograferen was, 

zag vanuit mijn ooghoek een klein 

zangvogeltje aan komen vliegen die recht 

voor me landde in de bramen. Daarna brak 

bij mij de paniek aardig los. Vogel is vaak 

langere tijd uit beeld (mogelijk als hij dicht in 

de laurieren zit?), maar laat zich regelmatig 

zien in het bramenstukje bij de pijl of in de 

tuin hier direct westelijk van. Op basis van de 

steenrode flanken die tot ver reiken, de 

gesleten vleugel en de breedte van de witte 

baardstreep lijkt Westelijke mij de beste 

optie. Wordt uiteraard ingediend.’ waarna 

gelijk een flinke groep vogelspotters in 

beweging kwam. Binnen de kortst mogelijke 

tijd verzamelden zij zich rond de plek waar 

het vogeltje zich had verscholen in een paar 

grote laurierstruiken rondom een 

elektriciteitshuisje vlak naast de ‘oude’ 

Groepenbrug en het wandelpad langs de 

Oude Rijn en de Utrechtsestraatweg.  

Een lastige plek om met een grote groep 

vogelaars een klein vogeltje te vinden en te 

fotograferen. Een paar keer vloog hij naar de 

andere kant van de weg, naar een bosje met 

nog kale essenbomen en dook daar dan gelijk 

de onderbegroeiing met braamstruiken in. 

Ook de groep vogelaars bewoog met hem 

mee naar de andere kant en weer terug. 

De groepsfoto werd door Eduard Leinwand op 

waarneming.nl geplaatst.  

Op Dutch Birding staat meer informatie over 

deze waarneming van Robert.   

 

 
Copyright © Eduard Leinwand, via Waarneming.nl 

 

De zeldzame Westelijke Baardgrasmus is in 

Nederland een paar keer eerder gezien (sinds 

1998 negen keer). Voor het laatst in 2020 

van 24 augustus t/m 8 september op 

Rottumerplaat en op 10 mei 2020 op Texel. 

Op 8 mei 2016 werd er een geringd bij het 

Zwanenwater in NH. Bijna alle waarnemingen 

zijn van langs de kust, alleen in 2016 in het 

binnenland in Wageningen - ook door Robert 

als eerste waargenomen - en nu ook in 

Woerden. 

Ondanks de lastige plek zijn er toch nog 

foto’s van de Woerdense baardgrasmus op 

waarneming geplaatst, de meeste foto’s van 

matige kwaliteit en vaak alleen als bewijs dat 

de waarnemer hem echt gezien heeft. De 

mooiste foto is van Bas van Gennip, zie foto 

hieronder. 

 

 
Copyright © Bas van Gennip, via Waarneming.nl 

 

Best een mooie vogel 

De baardgrasmus heeft meer kleur dan je op 

het eerste gezicht verwacht. Het is best een 

mooi gekleurd vogeltje, 12 tot 13 cm groot. 

Bovenzijde en kop zijn grijsblauw, de buik en 

keel zijn roodbruin. Hij heeft een rode 

oogring, witte baardring, de poten zijn rood.  

 

Een mooie vogelsoort welke zich vooral in de 

struiken begeeft, en dus moeilijk is waar te 

nemen. Het best te fotograferen wanneer hij 
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op zijn zangpost zit boven de struiken. 

Helaas bleef de Woerdense in het struikgewas 

verscholen. 

 
Copyright © Paul van Agthoven, via Waarneming.nl 

 

Paul van Agthoven uit Woerden heeft de aller 

laatste waarneming doorgegeven om 19.55 

uur met bijgaande foto. Daarna is de vogel 

hier niet meer gezien. 

 

 

Wij zijn tegen “wildplukken” 
door Wiebe  

 

Tijdens de Vertegenwoordigende Vergadering 

in Almere op 23 april van alle KNNV-

afdelingen in Nederland worden altijd diverse 

zaken besproken. Zo kwam deze keer het 

onderwerp “Wildplukken” aan de orde. Als 

KNNV zijn wij vaak aan het wildplukken om 

planten of paddenstoelen te kunnen 

determineren. Maar onder het grote publiek 

heeft wildplukken een veel bredere betekenis. 

Via tijdschriften, boeken, talkshows en 

(sociale)media worden mensen opgeroepen 

om massaal de natuur in te trekken en daar 

wilde planten en paddenstoelen voor 

consumptie of als geneesmiddel te gaan 

plukken.  

 

 
Een van de vele boeken die verschenen zijn over 

wildplukken 

 

Er worden ook veel wildplukcursussen 

georganiseerd door mensen die soms weinig 

kennis van de wilde flora en fauna hebben 

maar wel graag de natuur intrekken. 

Wildplukken is hot en daar heeft de KNNV 

moeite mee. Tijdens de discussie over 

wildplukken, of dat kan of mag werden 

meerdere argumenten aangedragen waarom 

het moet kunnen en waarom niet. Over de 

hele linie zijn wij als KNNV tegen wildplukken. 

Ook de wetgever, al weten de meesten dat 

niet, heeft wildplukken verboden. Als je dat 

doet ben je in overtreding en kun je een 

boete krijgen. Natuurorganisaties laten soms 

toe dat er in de bramen- of bosbessentijd 

buiten de paden vruchten geplukt mogen 

worden voor eigen gebruik maar zeker niet 

voor commercieel gebruik.  

 

 
Een kast vol met wildplukboeken 

 

De vele boeken die er zijn verschenen over 

wildplukken hoeven niet gelijk bij het 

oudpapier gegooid te worden. Het zijn vaak 

boeken met veel interessante weetjes over 

onze wilde flora. Maar zomaar wildplukken 

gaan we niet (meer) doen.     

 

 
Commercieel wildplukken 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

Knikkend vogelmelk in de Educatieve tuin 16 mei 

 

  



                                                                           Pagina 6        Nieuwsbrief KNNV Woerden, mei 2022 
 

Gouden vloksteeltje  
Flammulaster limulatus Röllin (Fr. Watling) 

 

door Brigitte Bloem 

 

Op 23 januari 2022 zag ik langs de Hollandse 

kade in Harmelen een piepklein zwammetje 

op een afgezaagde beukenstam. Na plaatsing 

op de NMV-Facebookgroep was de suggestie 

al snel dat het misschien om het Gouden 

vloksteeltje ging.  

 

 
 

Volgens de Verspreidingsatlas een zeer 

zeldzame plaatjeszwam die slechts in 7 

atlasblokken in Nederland is gevonden sinds 

1990. Kenmerkend zijn de schubbige hoed 

met diep oranjebruine kleur in het midden, 

de gouden vlokjes op de steel en de wijd 

aangezette lamellen.  

 

 

 

 

 
Het Gouden vloksteeltje (foto’s Brigitte Bloem) 

Sporen Gouden vloksteeltje (Foto Hans Adema) 

 

Mycoloog Hans Adema heeft het zwammetje 

microscopisch onderzocht en bevestigde het 

Gouden vloksteeltje onder andere aan de 

hand van de vorm van de sporen. 
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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 

lang te zijn, met een paar foto’s erbij is het 

precies goed voor onze nieuwsbrief.  

Heb je een groter artikel dan plaatsen we het 

na overleg met de auteur in ons kwartaalblad 

Fluitenkruid. 

Stuur kopij voor de nieuwsbrief 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 
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