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KNNV Woerden  
Nieuwsbrief oktober-december 2022 
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 
 
 
Van de redactie 

 

Mededeling vooraf 

Dit is waarschijnlijk een van de laatste 

nieuwsbrieven in deze vorm, ooit ontstaan in 

coronatijd om in contact te blijven met onze 

leden. Eerst wekelijks en de laatste tijd 

maandelijks. 

Vanaf januari gaan we over op een 

nieuwsbrief met alleen de agenda voor de 

komende maanden. Daarnaast verschijnen 

alle bijdragen van onze leden en verslagen 

voortaan alleen in Fluitenkruid. Wij denken 

dat het daardoor weer wat overzichtelijker 

wordt. Dus maandelijks een agenda en eens 

per kwartaal een Fluitenkruid. Voor korte 

stukjes maken we een uitzondering. 

 

 

Bij het programma 

Via een aantal oproepen o.a. wie van de 

struingroep er een struinexcursie kan en wil 

organiseren heeft zich niemand aangemeld. 

Dat betekent dat de struinexcursies 

vooralsnog de rest van het jaar niet 

doorgaan. 

Ook op de vraag wie bij onze tentoonstelling 

in InBredius een keer op een zondagmiddag 

aanwezig kan zijn om wat meer over onze 

vereniging te vertellen aan geïnteresseerde 

bezoekers hebben maar een paar leden zich 

aangemeld. Dat betekent dat steeds op 

dezelfde leden een beroep wordt gedaan. Dus 

meld je aan! 

Ook de belangstelling voor andere 

bijeenkomsten is matig. 

 

 

 

 

 

Agenda 
Oktober – november - december 2022 

 

KNNV Tentoonstelling 

“DUURZAAM VAN NATURE”  
t/m 8 januari 2023 NME Centrum InBredius 

 

 
 

Tijdens de openingstijden van het centrum op 

zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er 

een KNNV-lid aanwezig om evt. uitleg te 

geven en vragen te beantwoorden. Op onze 

oproep in de vorige nieuwsbrief hebben 

slechts 3 KNNV’ers zich hiervoor aangemeld. 

Bij deze doen we nogmaals een oproep. 

Misschien is een middag van 3 uur te veel 

tijd, maar als er meer mensen zich 

aanmelden, kunnen we de tijd beter 

verdelen.  

Aanmelden bij Ank van Brakel via 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

 

 

 

Lusthof De Haeck Nieuwkoopse plassen ©KoosvanBrakel 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
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Maandag 17 oktober  

Planten- en Insectenwerkgroep  

  19.30 uur NME Centrum InBredius. 

Vanavond de eerste winterbijeenkomst. 

Leden laten zien wat ze in de zomermaanden 

hebben waargenomen. 

 

Woensdag 19 oktober 
Paddenstoelenwerkgroep 

  Meijendel, pittige excursie alleen voor 

werkgroepleden. 

  De paddenstoelenwerkgroep heeft een 

eigen uitgebreid programma, o.a. 

inventarisaties van Landgoed Bredius, 

Landgoed Linschoten, microscopie-

bijeenkomsten en bezoek aan andere 

interssante gebieden zoals het Gimbornpark 

in Doorn. Iedereen die zich wil verdiepen in 

paddenstoelen is van harte welkom bij deze 

werkgroep. Coördinator: Anja Knijff,  

e-mail: paddenstoelen@woerden.knnv.nl  

 

Vrijdag 21 oktober  
KNNV midweek reünie Orvelte 

  Vanaf 16.00 uur 

De deelnemers hebben hiervoor een 

uitnodiging ontvangen. 

 

Zondag 23 of 30 oktober 
Paddenstoelenwerkgroep 

  Excursie naar Gimborn o.l.v. Brigitte Bloem. 

Zie informatie bij 19 oktober. 

 

Vrijdag 4 november  

Zus-en-zo-avond 

  20.00 uur NME Centrum InBredius 

Op deze avond laat Koos van Brakel foto’s 

zien van de Markerwadden.  

We hebben helaas geen enkele reactie gehad 

op de vraag in de nieuwsbrief van vorige 

maand of er nog iemand op deze avond iets 

wil laten zien. Waarschijnlijk is er geen 

belangstelling om een avond bij elkaar te 

komen. Onze vraag is dan ook: Wie komt er 

naar deze avond? Graag aanmelden uiterlijk 

21 oktober. Bij onvoldoende aanmeldingen 

zullen we deze avond niet door laten gaan. 

 

Zaterdag 5 november 
Werkgroep Landschapbeheer  

  Van 9.00 tot 13.00 uur  

Werkochtend op Landgoed Linschoten.  

Aanmelden bij wiebe-kreton@hetnet.nl 

 

De struinxcursie  

  Op 5 of 6 november gaat niet door. 

Bij Marianne, coördinator van de struingroep, 

zijn op haar vraag wie er in november en/of 

december een excursie organiseert geen 

reacties binnengekomen. Dus geen 

struinexcursie deze en volgende maand. 

 

Maandag 7 november  
Vogelwerkgroep 

  20.00 uur NME Centrum InBredius 

Deze avond het vervolg op het webinar van 

strandlopers. 

 

Zaterdag 12 november  
Paddenstoelenwerkgroep 

  09.30 uur NME Centrum InBredius  

 

Vrijdag 18 november 
Workshop waarneming.nl 
  20.00 uur NME Centrum InBredius 
Er zijn maar 3 aanmeldingen voor deze 

workshop. Het kan dus zijn dat het op een 

andere locatie plaatsvindt dan in InBredius. 

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 

 

Maandag 21 november  
Planten- en Insectenwerkgroep. 

  19.30 uur NME Centrum InBredius  

 

Dinsdag 29 november  
  20.00 uur Het Baken  

Lezing door Debbie Doodeman 

naar aanleiding van haar boek “Vogelaars 

(nooit) uitgevogeld”. Hiervoor ontvangt u 

t.z.t. een uitnodiging. 

 

 

 

mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
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Struinexcursie  
De struinexcurise 3 of 4 december gaat niet 

door. Zie november. 

 

Maandag 5 december  
Vogelwerkgroepavond 

  I.v.m. de verjaardag van de goed heilig 

man geen bijeenkomst. 

 

Zaterdag 10 december  
  09.30 uur NME Centrum InBredius 

Paddenstoelenwerkgroep 

 

Maandag 19 december  
  Geen bijeenkomst van de planten-en 

insectenwerkgroep. Winterstop. 

 

Eind december 2022 

“Eindejaarsplantenjacht” 

Midden in de winter opzoek naar dan nog 

bloeiende wilde planten. 

Informatie in de volgende nieuwsbrief. 

 

Leuke weetjes 

Birdingplaces.eu 
  In Nieuwsbrief 89 oktober 2022 van 

Waarneming.nl stond een voor mij nieuwe 

site, zeer waarschijnlijk voor de echte 

vogelaar inmiddels oud nieuws, maar toch wil 

ik dit even onder de aandacht brengen. Ga 

naar www.birdingplaces.eu en klik op “Vind 

een vogelgebied”. Daarna kan je met je muis 

scrollen/inzoomen naar elk gebied in Europa. 

Je kan ook nog je land kiezen. In de linker 

kolom kan je op een gebied klikken en de 

omschrijving verschijnt dan in het Engels en 

het Nederlands. 

 

 

Op www.Birdingplaces.eu vind je duizenden 

mooie vogelgebieden in Europa. Met alle info 

die je nodig hebt om er vogels te kijken. In 

korte tijd groeide de website uit tot een 

begrip onder vogelaars. 

 

Birdingplaces werd gelanceerd op 1 januari 

2020 en is in korte tijd groot gegroeid. Er 

staan al bijna 5000 vogelgebieden online, 

waarvan zo’n 700 in Nederland. Dagelijks 

worden nieuwe gebieden door vogelaars 

toegevoegd, ook steeds meer vogelkijk-

plekken buiten Europa. Wie op de 

overzichtskaart een gebied aanklikt, krijgt 

meteen een gedetailleerde beschrijving. 

 

Koos van Brakel 

 

Herfst in De Haeck 
  Gelukkig is er een einde gekomen aan een 

droge hete zomer en na een aantal natte 

dagen mocht je toch wel wat paddenstoelen 

verwachten. Dus gingen we op 7 oktober 

naar De Haeck; Ank, Jeanne en ik. Vanwege 

werkzaamheden aan de brug bij ingang 

Bosweg moesten we de auto parkeren bij 

Werkschuur De Kievit (Natuurmonumenten) 

en zijn via Malta en de Hollandse Kade naar 

de andere ingang gegaan. Met Jeanne er bij 

konden we ter plaatse al heel wat padden-

stoelen op naam brengen. Zelfs zagen we 

een paar vliegenzwammen. Een andere reden 

om in deze tijd naar Lusthof De Haeck te 

gaan is om te genieten van de mooie 

herfstkleuren. Appelbes en krentenboompje 

zijn al aardig rood aan het kleuren, vuilboom 

begint al geel te worden en ook de berken 

zijn al aan het verkleuren. Dus ga deze 

maand eens een bezoek brengen aan De 

Haeck. 
 

 

Lusthof De Haeck (foto Koos) 

 

Grote bloedsteelmycena (foto Ank) 

http://www.birdingplaces.eu/
https://waarneming.us9.list-manage.com/track/click?u=e64d63bf3840b1e2dd8dd85ff&id=78e0730df7&e=9939fce065
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Vliegenzwam (foto’s Koos) 

Koos van Brakel 

 

 
Excursie Vijverbos  
op 23 september 2022 
 
Na de ellenlange droogte begon het gelukkig 
flink te regenen in september en op sommige 
plaatsen barstten de paddenstoelen uit de 
grond. En op andere plaatsen niet. Op vrijdag 
23 september 2022 stond een excursie op de 
Kievit in Harmelen gepland onder leiding van 
Anja Knijff. De excursie was op de agenda 
gezet door de NMV (Ned. Mycologische 
Vereniging), afd. Utrecht. Vlak ervoor 
constateerden Anja en ik dat er op de Kievit 
en Hollandse kade niets stond, maar wel veel 
in het Vijverbos. Dus is op de dag zelf de 
excursie verplaatst naar het Vijverbos. Het 
was prachtig weer, zelfs warm. De groep 
bestond uit 8 fanatieke zoekers en met meer 
ogen vind je veel meer paddenstoelen. De 
dag ervoor met voorlopen vonden Anja en ik 
iets meer dan 50 soorten, op de dag zelf 
telde dat op tot rond de 90 soorten. Het 
Vijverbos is rijk aan klei en loofbomen en dat 
levert bijzondere soorten op, zoals de 
Stekelkopamaniet. Niet zeldzaam maar wel 
weinig voorkomend, vooral onder eiken op 
kleigrond.  
 

 
Stekelkopamaniet 

 
Ook is een hele mooie Gele stekelkorstzwam 
gevonden bij het omdraaien van een dikke 

tak. Deze veroorzaakt witrot en is algemeen 
voorkomend.  
 

 
Gele stekelkorstzwam  

 
We vonden ook verschillende soorten 
bijzondere Hertenzwammen, zoals de 
Splijthoedenhertenzwam en de 
Grondhertenzwam. Beide zijn met de hulp 
van een microscoop vastgesteld. Verder een 
aantal moeilijke boleten en russula’s, 
waarvan sommige zelfs niet met de 
microscoop te determineren waren.  
 

 
Peksteel 

 
En tot slot lag ergens achterin een donkere 
hoek een dode boom helemaal bezaaid met 
Pekstelen, zoveel op een boom is 
uitzonderlijk.  
 
Het was, kortom, een heerlijke en vruchtbare 
dag, waarbij de kreten bij een bijzondere 
vondst tot ver te horen waren. De lijst met 
vondsten wordt opgenomen in de 
Verspreidingsatlas en voor wie belangstelling 
heeft is deze lijst bij een van ons op te 
vragen. 
 
Tekst en foto’s Brigitte Bloem 
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Overzicht tijdens opening KNNV 

tentoonstelling in InBredius op 

zondagmiddag 2 oktober j.l. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Als je de tentoonstelling komt bezoeken, kun 
je restjes wol/katoen, paraplu’s en oud 
servies meenemen.  
Er staan voorbeelden in de tentoonstelling 
wat er van deze spullen gemaakt is. 
 
 

 
 

Minder peuk, meer leuk! 
 

 
 

Afgelopen donderdag is de peukenactie 

afgesloten. In totaal zijn er in anderhalve 

week 31.375 peuken van de straat geraapt in 

Woerden. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Fluitenkruid of nieuwsbrief? 

 
Zoals reeds bij de ‘Mededeling vooraf’ is 
gezegd, willen we vanaf januari de 
nieuwsbrief meer gaan gebruiken als agenda 
voor de komende maanden. Korte actuele 
stukjes, die moeilijk kunnen wachten tot een 
volgende Fluitenkruid, kunnen uiteraard wel 
opgenomen worden in de nieuwsbrief. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

KNNV Woerden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Porseleinzwam op dode beuk, Landgoed Oostbroek, De Bilt ©WiebeKreton 
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