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KNNV Woerden  
Nieuwsbrief september-oktober 2022 
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 
 
Omdat er bijna geen kopij is aangeleverd 
deze keer een korte nieuwsbrief met bijna 
alleen een programmaoverzicht voor de 
komende tijd.  
 
Is dit de laatste? 
Met alleen van Koos een paar aardige stukjes 
kunnen we geen nieuwsbrief vullen. Mijn 
vraag is, is er nog wel behoefte aan een 
nieuwsbrief of is een A4-tje met alleen wat 
data genoeg. Ik kan het mij bijna niet 
voorstellen. Laat ons weten of we door gaan 
met elke maand een nieuwsbrief of beter 
kunnen stoppen. Maar zonder kopij gaat het 
zeker niet lukken. Het hoeft niet zo moeilijk 
te zijn, een verslagje, een leuke waarneming 
of een oproepje om ergens aan deel te 
nemen. En het liefst met een foto erbij. Stuur 
het naar Ank, die zorgt dat het in de 
nieuwsbrief komt of bij een groter artikel in 
Fluitenkruid. 
 
 

Wat gaan we de komende 

maanden doen 
 
Er staan verschillende activiteiten gepland 
zoals een aantal werkgroep- en 
struinexcursies, een lezing, deelname 
Oogstfeest en het inrichten van een KNNV 
tentoonstelling in InBredius.  
Op onze oproep om te komen helpen hebben 
een paar leden gereageerd. Daarvoor onze 
dank. Want zonder extra hulp is het lastig te 
realiseren. Maar we kunnen nog meer hulp 
gebruiken, ook als gastheer/gastvrouw bij 
onze expositie tijdens de openstelling op 
zondagmiddag. Meedoen, meldt dat bij Ank. 
 
 
 

 
 

Programmaoverzicht  

 

Zaterdag 17 september  

gaat een groepje KNNV-ers Haven en 
Emmakade in Woerden inventariseren op 
daar aanwezige muurplanten zoals 
verschillende soorten muurvarens.  
Een verslag volgt later. 
 

Maandag 19 september  
Planten- en insectenwerkgroep 14.00 uur 

in “De Kievit” in Harmelen. 

 

Zondag 25 september Oogstfeest 
Van 13.00 tot 16.00 uur 
 

 
 
KNNV-kraam over invasieve exoten 
Op zondag 25 september van 13.00 tot 17.00 
uur tijdens het Oogstfeest staan wij met een 
KNNV-kraam op Landgoed Bredius in de 
buurt van de educatieve tuin.  
Wij besteden dan aandacht aan invasieve 
exoten bijv. rode Amerikaanse rivierkreeft, 
reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. 
 

Educatieve tuin Landgoed Bredius ©WiebeKreton 
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Rode Amerikaanse rivierkreeft (foto Koos v. Brakel) 

 
Tijdens het Oogstfeest is er van alles te doen.  

Verkoop van appels en peren van het 

landgoed Bredius. Er kan weer sap geperst 

worden. Imker Chris van Iersel verkoopt 

Brediushoning. 

Dit jaar geen appeltaart maar een speciale 

Oogstkoek, ook met appels en gebakken door 

vrijwilligers in de keuken van het Parkcafé. 

Komt u proeven, de koek is er alleen 

vandaag. Ook de Pluk- en Moestuin is open. 

We hopen iedereen bij onze kraam te zien  
 

Maandag 26 september  
Varen op de Nieuwkoopseplassen 

De boot is vol. 

Er zijn enkele deelnemers die willen rijden. 

De deelnemers krijgen daar bericht over. 

 

Zaterdag 1 oktober 
Minder peuk, meer leuk! 

 

 
 

KNNV Woerden staat achter deze actie en 

vraagt om zaterdag 1 oktober naar het 

Kerkplein in Woerden te komen om mee te 

doen met deze actie. We gaan voorafgaande 

aan de opening van de tentoonstelling in het 

NME Centrum InBredius ook peuken rapen. 

We verzamelen om 15.00 uur bij InBredius. 

Wij zorgen voor prikkers en handschoenen. 

Neem zelf een glazen pot mee om de peuken 

in te doen. Klik op onderstaande link voor alle 

informatie over deze actie: 
 View this email in your browser  

 

 
 

2 oktober t/m 8 januari 2023  

Nieuwe KNNV-expositie in InBredius 
KNNV Woerden richt een tentoonstelling in 

over DuurzaamWoerden. Wij zijn nog bezig 

met de vormgeving. Wat er precies te zien en 

te doen is is nu nog niet bekend. Ook onze 

werkgroepen presenteren zich.  

U wordt uitgenodigd om de tentoonstelling te 

bezoeken op de zondagmiddagen tussen 

13.00 en 16.00 uur.  

Kom helpen. Wij zoeken nog 

gastheren/gastvrouwen voor tijdens de 

openingsuren op de zondagmiddagen. 

 

Zondag 2 oktober om 16.00 uur  

Opening KNNV tentoonsteling 

U bent van harte welkom voor de officiële 

opening in het NME Centrum InBredius.  

U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

Maandag 3 oktober  
Vogelwerkgroep 

 

Woensdag 5 oktober  
Paddenstoelenexcursie 

We kunnen nu nog niet zeggen hoe het over 

een paar weken zal zijn met de 

paddenstoelen. Nader bericht volgt, noteer 

alvast de datum. 

 

 
Wortelende boleet Bredius (foto Anja Knijff) 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus12.campaign-archive.com%2F%3Fe%3D__test_email__%26u%3Dcae145316b8a593e801735be1%26id%3D5f10733ca9&data=05%7C01%7C%7C2b6efd833fd445d77ac908da96998c00%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637987883476352147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W9rUygbh4ZLwVwKiNES5Hmr6DGVysFdl3Z0YPAGX7g0%3D&reserved=0
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Maandag 17 oktober  
Planten- en insectenwerkgroep 

Komen we om 19.30 uur weer bijeen in het 

NME-Centrum InBredius. 

 

 

 

Vrijdag 21 oktober  
Reünie midweekgangers  

Vanaf 16.00 uur is in InBredius een reünie 

voor de midweekgangers die dit jaar zijn 

meegeweest naar de Orvelterhof in Drenthe. 

De deelnemers hebben allemaal een 

uitnodiging ontvangen.  

Er wordt een door Koos samengestelde 

fotoserie vertoont van foto’s en filmpjes die 

de deelnemers hebben aangeleverd.  

 
Wat zagen zij daar in Orvelte? 

 

Vrijdag 4 november  
Zus-en-Zo avond  

Aanvang om 20.00 uur 

Vanavond is er na een lange tijd een zus-en-

zo avond in NME Centrum InBredius. 

Op een zeer druk bezochte lezing, meer dan 

80 bezoekers, over de Marker Wadden op 

donderdag 8 september heeft de heer Ruurd 

Noordhuis ons bijgepraat over het ontstaan 

en de ontwikkeling van de Marker Wadden.    

In aansluiting op de lezing over de Marker 

Wadden zal Koos van Brakel een serie foto’s 

laten zien van planten, insecten en een 

enkele vogel. Hij is daar vorig jaar augustus 

geweest met de Landelijke Insecten 

Werkgroep.  

Graag horen we wie er deze avond ook wat 

kan laten zien. Het hoeft niet alleen te gaan 

over de Marker Wadden. Andere 

belevenissen, natuur tijdens vankantie of iets 

uit de dagelijkse omgeving zijn ook van harte 

welkom. Overleg met Koos als je wat wilt 

laten zien.  

 

 

Vrijdag 18 november 
Workshop waarneming.nl 
Wij wilen graag weten of er belangstelling is 
voor een workshop over waarneming.nl met 
informatie hoe je waarnemingen kunt 
invoeren. Maar ook wat je er meer mee kunt 
doen. Velen gebruiken waarneming.nl al om 
zijn of haar waarnemingen op te plaatsen 
maar lang niet iedereen. Terwijl het juist een 
prachtig medium is. Afhankelijk van jouw 
kennis gaan we uitleggen hoe je 
waarneming.nl kunt gebruiken. 
Belangstelling en aanmelden? Stuur Wiebe 
een mailtje: 
wiebe-kreton@hetnet.nl 
  

 
 

 

Eind oktober, begin november  
starten we weer met de werkochtenden op 

Landgoed Linschoten. De deelnemers 

ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor 

de eerste werkochtend. Meer informatie bij 

Wiebe Kreton: wiebe-kreton@hetnet.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.  

 

 
 

 

mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
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Een half uurtje klimop 
Tekst en foto’s Koos van Brakel 

 

Op woensdagmiddag 14 september ben ik 

even gaan kijken wat er zoal op de bloeiende 

klimop voorkwam. En dat was nogal wat. Het 

hele jaar opvallend weinig zweefvliegen en 

aanverwanten gezien in de tuin, veel minder 

dan andere jaren en nu sinds kort de klimop 

volop in bloei staat waren ze er weer. Een 

bloeiende klimop produceert veel nectar en is 

daarom uiterst belangrijk voor late insecten. 

Als andere planten uitgebloeid zijn bloeit de 

klimop in september en oktober. Ook 

belangrijk voor late trekvlinders en vlinders 

die voor de winterrust nog even willen 

bijtanken. 

 

 

 
 

Gezeten in een tuinstoel met de camera in de 

aanslag zag ik letterlijk binnen een half uur 

tijd zeker 7 soorten zweefvliegen, veel 

honingbijen, een woeste sluipvlieg en een 

bont zandoogje. Ook een ‘limonadewesp’ die 

uit een koepelweb een vleesvlieg lospeuterde 

terwijl de spin alleen maar toekeek. Bijen 

verzamelen stuifmeel en zullen ongetwijfeld 

ook van de nectar snoepen. Er is één bij die 

bijna uitsluitend voorkomt op de klimop en 

dat is de klimopbij. Zie je een bij met een 

lichtbruin behaarde borststuk dan zou het de 

klimopbij kunnen zijn. Dus let goed op. 

Klimopbijen zal je alleen in de bloeitijd van de 

klimop zien. Het is een nieuwkomer, die in 

1997 voor het eerst in Nederland is 

waargenomen. De rest van het jaar leeft de 

klimopbij als larve en pop onder de grond. De 

klimopbij behoort tot de zijdebijen en 

zijdebijen bekleden hun nest met een 

zelfgesponnen zijden bekleding.  

 

Dit waren de waargenomen zweefvliegen: 

Kegelbijvlieg 

Doodskopzweefvlieg 

Bosbijvlieg 

Blinde bij 

Kleine bijvlieg 

Puntbijvlieg 

Bandzweefvlieg (spec.) 

 

 

 
Foto’s links van boven naar beneden: 

- Bandzweefvlieg 

- Bont zandoogje en honingbij 

- Bosbijvlieg 

Foto rechtsboven: 

- Links kleine bijvlieg en rechts kegelbijvlieg 
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Koninginnenpage en 

kolibrievlinder 
Tekst en foto’s Koos van Brakel 

 

 
Kolibrievlinder 

 

De lange hete en droge zomer levert soms 

ook aardige waarnemingen op en dan heb je 

het geluk dat je twee bijzondere vlinders 

binnen 10 minuten in je achtertuin kan 

fotograferen. Dat geluk hadden we op 

dinsdag 6 september. Op onze ijzerhard ofwel 

verbena zag ik plotseling de ‘kolibrie’. Hij/zij 

vloog snel van bloem naar bloem, gelukkig 

had ik de camera naast me op tafel liggen en 

kon ik gelijk een paar foto’s maken. Amper 

was deze pijlstaart verdwenen of een andere 

bijzondere vlinder diende zich aan op de 

vlinderstruik van onze buren. Deze staat 

tegen onze schutting, vlak voor onze 

ijzerhard, zodat wij ook altijd goed zicht 

hebben op de bezoekende insecten en 

zodoende zagen we daar een koninginnen-

page op de bloemen. Op 14 september 2019 

heb ik in de Pluk- en moestuin van het 

Landgoed Bredius een paar rupsen kunnen 

fotograferen. De waardplant van de 1e 

generatie is vooral peen, die van de tweede 

generatie ook andere schermbloemigen. Dus 

nu ook maar uitkijken naar de mooie rupsen 

van deze vlinder. 

 

 

 

 

 
Koninginnenpage, rups en vlinder 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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 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 nieuwsbrief op te maken. Stuur 
kopij dus bijtijds in. Insturen naar: 
n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oude appelboom in de educatieve tuin, links op 

de foto, is inmiddels gesneuveld. 
 
 
 
 
 

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 
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