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KNNV Woerden  
Nieuwsbrief augustus-september 2022 
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 
 
Het is al even geleden dat we een nieuwsbrief 
naar onze leden verstuurden. Met de 
vakanties en het buitengewone warme weer 
van de laatste tijd hebben we niet zo veel 
gedaan en dus ook niet zo veel gemeld.  
Toch hebben we niet stil gezeten. Voor de 
komende tijd staan er verschillende 
activiteiten gepland zoals een aantal 
excursies en lezingen, deelname oogstfeest 
en het inrichten van een KNNV 
tentoonstelling in InBredius.  
Deze activiteiten vragen wel de nodige 
voorbereiding waarbij wij graag hulp 
ontvangen van onze leden en doen dan ook 
een beroep op jullie om daar waar mogelijk is 
te komen helpen.  
Verder in deze nieuwsbrief een programma-
overzicht voor de komende periode. Wij 
hopen jullie dan weer te mogen ontmoeten. 
 
 
 

 
 
Luzerne, een paar jaar geleden ingezaaid in de 
berm van de Steinhagenseweg in Woerden 
©WiebeKreton  

 
 
 

 
 
Programmaoverzicht  
 
Vrijdag 26 augustus  
Vleermuis-excursie 
Start bij InBredius om 21.30 uur. 
 

 
Vleermuisfoto is van de Zoogdierverening 
 

KNNV Woerden organiseert op vrijdag 26 
augustus een vleermuizenexcursie voor leden 
van KNNV en IVN. 
De excursie wordt verzorgd door Norbert 
Daemen en Ad Versluis, die al jaren 
beroepsmatig vleermuisinventarisaties doen. 
Zij maken gebruik van verschillende soorten 
vleermuisdetectors die het ultrasonische 
geluid (niet voor mensen hoorbaar), 
omzetten naar voor ons hoorbare geluidjes 
waardoor de vleermuizen op naam gebracht 
kunnen worden.  
De excursie start om 21.30 uur bij NME 
centrum InBredius, Kievitstraat 42 in 
Woerden.  
Leden van KNNV en IVN zijn van harte 
welkom en neem gerust ook een ander mee. 
 
 

Geelhartje in park Bredius ©WiebeKreton 
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Zaterdag 3 september 
Struinen 
Informatie volgt per mail. 
 
Maandag 5 september 
Vogelwerkgroep 
Informatie volgt per mail. 
 
Donderdag 8 september  
lezing Marker Wadden  
Aanvang 19.30 uur 
In Het Baken, Beneluxlaan 3, Woerden 
(schuin tegenover winkelcentrum Snel & 
Polanen) 
 
KNNV en IVN Woerden nodigen u uit voor 
deze lezing over de Marker Wadden.  
Ruurd Noordhuis komt vertellen over de 
vogels en planten op de Marker Wadden. 
 

 
 
Vogelparadijs Marker Wadden en het 
Markermeer 
In mei 2016 is Natuurmonumenten gestart 
met de aanleg van de eilanden archipel 
Marker Wadden in het oostelijke deel van het 
Markermeer tegenover Lelystad. Een complex 
van vijf eilanden ligt er nu, twee meer zijn 
nog in aanleg. Het totale areaal bedraagt dan 
ongeveer 1300 ha.  
 

 
 
De bedoeling was om een vogelparadijs aan 
te leggen en in die opzet is 
Natuurmonumenten vooralsnog geslaagd.  
Vele paren pioniersvogels zoals visdiefjes, 
kluten en pleviertjes broeden er en grote 
aantallen eenden en steltlopers bivakkeren er 
in de trektijd. In de moerassen die zich 
ontwikkelen leven inmiddels steeds meer 
Waterrallen en Rietzangers en vele 
Baardmannetjes, en de eerste Roerdomp is 
gehoord. Zeldzame broedvogels die zijn 
gesignaleerd zijn onder meer IJseend, 
Lachstern en Dwergmeeuw. Diverse soorten 
gebruiken het gebied ook in combinatie met 

omliggende natuurgebieden zoals de 
Oostvaardersplassen en Trintelzand, zodat 
inmiddels de hele regio beter wordt benut.  
Verdere ontwikkelingen zullen afhankelijk zijn 
van beheer en ontwikkelingen rond weer en 
klimaat, na zes jaar bouwen bevindt de 
levensgemeenschap zich nog steeds in een 
pioniersstadium. Een grote uitdaging is de 
voedselbeschikbaarheid voor de vogels in het 
Markermeer, bijvoorbeeld voor viseters zoals 
Visdiefjes. Daarmee is het minder goed 
gesteld, omdat het meer inmiddels niet meer 
zo voedselrijk is. De hoop is dat vanuit het 
moeras op de eilanden voedselstromen naar 
het open water ontstaan, waardoor de 
voedselketens in het Markermeer worden 
gestimuleerd. Of dat lukt is afhankelijk van 
een samenhang van dynamiek en 
luwtewerking. Peilfluctuaties en golfslag 
moeten de voedingsstoffen uit het moeras 
vrijmaken en tevens verlanding tegengaan, 
luwte zorgt voor het ontstaan van gradiënten 
in helderheid door lokaal de invloed van wind 
en opgewerveld sediment te verkleinen.  
 

 
 
De lezing besteedt enerzijds aandacht aan de 
ontwikkelingen van de natuurwaarden op 
Marker Wadden, anderzijds, op basis van dit 
onderzoek, aan de interactie met het 
Markermeer en de lessen die we daaruit leren 
voor het beheer en voor toekomstige 
natuurontwikkelingsprojecten, zoals Marker 
Wadden fase II.  
Het droombeeld is een archipel van 10.000 
hectare, een van de grootste 
natuurherstelprojecten in Europa. 
 
Aanmelden. 
U dient zich voor deze lezing aan te melden 
uiterlijk 5 september bij Ank van Brakel: 
n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 
 

 
De bij dit artikel geplaatste foto’s zijn van 
Natuurmonumenten. 
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Zaterdag 10 september 
Paddenstoelenwerkgroep. 
Informatie volgt per mail. 
 

Maandag 19 september  
Planten- en Insectenwerkgroep. 
Informatie volgt per mail. 

 
Zondag 25 september 
Oogstfeest bij NME Centrum 
InBredius 
Van 13.00 tot 17.00 uur 
 
Er is deze middag van alles te doen. De KNNV 
heeft een stand ingericht. Heb je zin om deze 
dag bij ons in de stand of bij andere 
onderdelen te helpen. Ook zoeken wij 
vrijwilligers die appeltaart bakken. De appels 
krijg je uit de boomgaard van het 
Brediuspark. Je kunt je aanmelden bij Ank 
van Brakel: n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 
 

 
Vorig jaar bezoekers van de Pluk- en moestuin 
 
Het Oogstfeest vindt elk jaar plaats op de 
laatste zondag van september. Op deze 
middag vinden er allerlei activiteiten plaats.  
We maken in het park weer éénrichtings-
verkeer en zo kom je langs allerlei 
activiteiten. Enkele activiteiten zijn verkoop 
van fruit uit de boomgaard, informatie over 
het landgoed. Chris van Iersel is er bij met 
zijn bijen en verkoopt zijn eigen geslingerde 
honing. Ook is er een kinderactiviteit in de 
natuurspeeltuin en in de moes- en pluktuin 
kun je al trappend op een fiets je eigen 
smoothie maken. De natuurverenigingen 
KNNV en IVN zijn aanwezig evenals het 
landgoed Bredius, het Parkcafé, Podium 
Bredius, en het Beweegteam Woerden. Er 
komt een klimaattafel, waar we zelf het effect 
van het veranderende klimaat kunnen 
ervaren. Je kunt ook weer zelf sap persen.  
Bij al deze activiteiten hebben we vrijwilligers 
nodig, die ons die dag komen helpen om alles 
in goede banen te leiden. Wij doen dan ook 
een beroep op de vrijwilligers die altijd al 
actief zijn, maar ook op de leden van KNNV 
en IVN, zodat we er met elkaar een fijne dag 
van kunnen maken.  

Je kunt helpen bij de voorbereidingen vanaf 
10.30 uur en/of tijdens een deel van de 
middag. De hele dag mag natuurlijk ook.  
We beginnen met de voorbereidingen om 
10.30 uur, voor deze helpers is er om 12.00 
uur een lunch.  
 
Buitenbar. Bij dit punt wordt er koffie/thee 
en sap van het landgoed verkocht. Evenals 
vorige jaren ook eigen gemaakte appeltaart.  
 
Appeltaarten. De eigen gebakken 
appeltaarten zijn elk jaar een groot succes. 
Meestal zijn rond 15.00 uur de taarten op en 
moeten we nog snel naar de supermarkt om 
taarten bij te kopen.  
Het zou fijn zijn als we dit jaar wat meer 
zelfgebakken appeltaart kunnen verkopen en 
vragen we jullie om nóg meer taarten te 
bakken. Je kunt ook een appeltaart op de 
plaat bakken, daar kunnen we veel stukjes 
uit snijden.  
Het ziet er naar uit dat, i.v.m. de 
spinselmotten die in de appelbomen zaten, er 
dit jaar geen of weinig appels zullen zijn. We 
gaan kijken hoe we dit op kunnen lossen.  
Wie bakt er mee? 
 
Etentje voor alle vrijwilligers. Net als 
vorig jaar sluiten we het af met een gezellig 
samenzijn met een etentje voor de 
vrijwilligers die deze dag geholpen hebben.  
Je kunt je hiervoor opgeven uiterlijk 10 
september bij: Ank van Brakel 
ankvanbrakel@ziggo.nl 
Graag erbij vermelden hoe laat je wilt komen 
helpen en of je mee wilt lunchen en of je na 
afloop blijft voor het gezellig samenzijn.  
Bak je een appeltaart dan kun je je ook bij 
Ank aanmelden. Begin september krijgen 
jullie nadere informatie. Schrijf de datum 25 
september alvast in je agenda.  
 
Hartelijke groeten,  
Lisa en Ank 
 
 

Maandag 26 september 
Varen Nieuwkoopse Plassen  
Vertrek 14.00 uur vanaf  
restaurant Tijsterman in Nieuwkoop. 
 
Sylvia Klerx en Ad Versluis beiden lid van 
onze vereniging en ook vrijwilliger bij 
Natuurmonumenten nemen ons mee tijdens 
een vaarexcursie op de Nieuwkoopse Plassen. 
Tijdens deze excursie gaan we ook aan land 
om te kijken of we daar de moeras-
sprinkhaan en misschien ook paddenstoelen 
zien. 
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Vuurzwammetje Nieuwkoop Plassen ©WiebeKreton  
 

 
 
De boot van Natuurmonumenten is een open 
boot, houdt rekening met de 
weersomstandigheden. Het kan koud zijn op 
het water. We varen ongeveer twee uur. 
Wil je mee? Er is plaats voor 25 personen. 
Meld je zo snel mogelijk aan vol=vol. 
Er zijn nog 5 plaatsen. Aanmelden bij Ank: 
n.h.secretaris@woerden.knnv.nl. 
 

 
Zondag 2 oktober 
Opening KNNV tentoonstelling 
In NME Centrum InBredius 
Vanaf 16.00 uur 
 
Duurzaamheid 
De laaste maanden van dit jaar zijn wij als 
KNNV Woerden weer aan de beurt om een 
expositie in te richten in InBredius. Deze keer 
willen we het thema “duurzaamheid” 
benadrukken. Hoe kunnen wij als mensen 
daar een bijdrage aan leveren en hoe doet de 
natuur dat zelf. Wij hebben daarvoor contact 
opgenomen met de Duuzaamheidswinkel en 
Zero Waste Groene Hart in Woerden. Wij, 
KNNV Woerden, zorgen voor het 
natuurgedeelte. De plannen moeten nog 
verder uitgewerkt worden maar het is de 
bedoeling dat de officiële opening zal zijn op 
zondagmiddag 2 oktober a.s. met een hapje 
en een drankje. Een officiële uitnodiging 
wordt nog rondgestuurd. Noteer alvast de 
datum in uw agenda. 
 

Extra handjes 
Ook nu vragen wij uw hulp bij de organisatie 
en inrichting van de expositie. Het is wel veel 
om dat aan een paar bestuursleden over te 
laten. Neem aub contact op met Wietje, Ank 
of Wiebe. 
 
Mail: wiebe-kreton@hetnet.nl of 
n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 
 
 

 
 

Deelname aan 
activiteiten/excursies  

Ondanks dat we vaak denken dat corona er 
niet meer is weten we ook dat corona nog 
steeds aanwezig is. Houd daar rekening mee. 

 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.  
 En vergeet niet de autokosten met elkaar te 

delen. De ANWB routeplanner geeft een 
goede indicatie van de benzinekosten.  

 
 
 

 
Waarnemingen 
Foto’s en tekst ©WiebeKreton 
 

 
 
Lantaarntje. 
Het is niet altijd dat wat je denkt te zien.  
Een van onze bekendste juffertjes, het 
Lantaarntje (Ischnura elegans), met een 
blauw borststuk en een opvallend lichtblauw 
8e segment, is voor je gevoel altijd een goed 
herkenbaar blauw juffertje. Tijdens de PIWG-
bijeenkomst in de moestuin in Bredius heb ik 
een geheel bruin juffertje gefotografeerd. 
Blijkt het ook een Lantaarntje te zijn maar 
dan zonder blauw. 
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Loos Blaasjeskruid. 
Langs het nieuwe snelfietspad van het station 
Woerden richting Harmelen groeit in de sloot 
achter de school Minkema-Stein massaal het 
Loos Blaasjeskruid (Utricula australis). Alleen 
in dat gedeelte van de sloot ziet het geel van 
de bloemetjes die parmantig boven het water 
uitsteken.  
 

 
 

 
 

 
Loos blaasjeskruid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postelein.  
De bloemetjes van Postelein (Portulaca 
oleracea) zijn minuscuul klein. Het plantje 
groeit ook dit jaar weer op de stoep en 
tussen de tegels en wegband van het fietspad 
langs de Steinhagenseweg en heeft zich daar 
flink uitgebreid t.o.v. vorig jaar. 
 
 

 
 

 
Postelein 

 
Door de droogte geen 
paddenstoelen, hoe was dat een 
jaar geleden? 
tekst en foto’s van Brigitte Bloem 
 

De foto’s van de paddenstoelen in dit stukje 
zijn van vorig jaar, toen hadden we last van 
overstromingen, nu is alles gortdroog. En die 
verschillen zijn goed terug te zien in de 
vondsten, die per jaar dus flink verschillen. 
En ook per maand, want in de vorige 
nieuwsbrief kon ik melden dat het in juni een 
paar keer flink geonweerd had, waardoor er 
een paar prachtige zwammen oppiepten. 
Maar toen kwam juli, droog en zonnig, en nu 
is het half augustus en duurt de droge 
warmte voort. Geen paddenstoel te 
bekennen.  

Hoe was het weer vorig jaar in die maanden? 
Augustus 2021 was koel, somber en droog, 
maar er waren genoeg paddenstoelen, omdat 
juli heel erg nat was door de vele plensbuien 
en daarbij tamelijk warm. Ideaal weer voor 
paddenstoelen. Daardoor stonden op de 
Hollandse kade bij Harmelen allerlei gangbare 
soorten en varianten daarvan: boleten, 
russula’s, inktzwammen, amanieten en 
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schorszwammen, en zelfs niet gangbare zoals 
de Amethistzwam die ik daar nog nooit 
gezien had. Op sommige foto’s is te zien hoe 
nat het toen was. 

 

Amethistzwam 

 

Boleet onbekend  

 

Papierzwammetje 

 

Groene anijstrechterzwam (die sterk naar 
anijs ruikt) 

 

Parelamaniet 

 

Wieltjes (piepklein) 

 

Witte koraalzwammen (langs het hele pad) 
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Rondje Lauwersmeer 
Door Ank van Brakel 
 
Begin augustus waren Koos en ik een paar 
dagen in Pieterzijl Groningen. Uiteraard zijn 
wij ook naar het Lauwersmeer gegaan. Aan 
de westkant hebben we de vogelkijkplaatsen 
bij Ezumakeeg bezocht. Vele vogels, 
bijzonder waren de steltkluten, goudplevier, 
een zeearend die overvloog en de 
reuzenstern. 
 
Een andere dag gingen we naar de oostkant. 
Vele planten hebben we hier gezien: 
parnassia, duizendguldenkruid, rond 
wintergroen en het piepkleine geelhartje. 
Ook hebben we een bezoekje gebracht aan 
Domies Toen een prachtige heemtuin bij het 
kerkje van Pieterburen. Hier vind je allerlei 
planten en vlinders en andere insecten. 

(foto Ank) 
 

Reuzenstern (foto Koos) 
 

Stelkluten (foto Koos) 
 
 

Parnassia met snorzweefvlieg (foto Ank) 
 

Rond wintergroen (foto Koos) 

Duizendguldenkruid (foto Koos) 
 

Geelhartje (foto Koos) 
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Zonnende kauwtjes op een snikhete dag in het centrum van Woerden (foto Ank) 
 

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 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 kopij 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 
Werkgroep Groene Rotondes en Bloemrijke  

Bermen: nog geen e-mailadres 
 
Website KNNV Woerden:  

https://woerden.knnv.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


