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Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 

 

Toch nog een laatste nieuwsbrief in december met alleen de bijeenkomsten. 

Over enkele dagen ontvangt u Fluitenkruid nr 1 van 2023. 

 

Van de redactie 

Dit is de laatste nieuwsbrief 2022 en tevens de eerste nieuwsbrief met een vernieuwde opmaak. 

Hierin is het programma voor de komende maand opgenomen en daar waar nodig wat extra 

informatie over de geplande activiteiten. Excursieverslagen en uitgebreidere bijdragen van onze 

leden staan voortaan alleen nog in ons afdelingsblad Fluitenkruid.  

 

Namens het bestuur wensen wij iedereen een heel mooi en bovenal gezond 2023. Wij gaan 

ervanuit dat we elkaar de komende tijd weer vaker kunnen ontmoeten nu de coronamaatregels ons 

niet meer beperken om met elkaar de natuur te beleven.  

In deze winterperiode zijn er genoeg leuke waarnemingen te doen. Let eens op de prachtige 

vormen en kleuren van de korstmossen die overal te vinden zijn (zie de foto bovenaan deze 

nieuwsbrief). Je hoeft de deur maar uit te stappen en je ziet ze al, gewoon op stoeptegels en 

straatbomen. Daarom wordt er in januari/februari een (korst)mossen-excursie gepland. Op 30 

december en 3 januari gaan we op Eindejaars Plantenjacht, al voor de zevende keer. Zijn er dit 

keer vanwege de vroege koudegolf minder bloeiende planten te verwachten dan in voorgaande 

jaren? Wij gaan het ontdekken. We gaan in Woerden en in Kamerik een rondje door het cemtrum 

lopen. Zin om mee te gaan? Kijk in de agenda.  

 

Werkgroepenoverleg. Wij hebben met de werkgroepcoördinatoren een overleg gehad waarin de 

plannen voor 2023 zijn besproken. Ook zijn er afspraken gemaakt met de struingroepleden en is 

tevens een globale planning gemaakt voor 2023. Een keer per kwartaal gaan we verder weg 

struinen en twee keer per kwartaal wat dichterbij. En afwisselend doordeweeks op een woensdag 

of in het weekend op zaterdag of zondag.  

 

Frietzakbekermos, Educatieve tuin Bredius  ©WiebeKreton 



                                                                           Pagina 2        Nieuwsbrief KNNV Woerden, dec 2022 
 

Biodiversiteitsteam Woerden. De nieuwe gezamenlijke werkgroep van KNNV en IVN heeft 

eindelijk een definitieve naam: Biodiversiteitsteam Woerden. Zij houden zich bezig met de 

biodiversiteit in de gemeente Woerden en voeren daarvoor overleg met de gemeente. Het eerste 

succesje is geboekt. De motie: “Daadwerkelijk de biodiversiteit verbeteren” is op 17 november 

aangenomen.  Zie https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-

november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Daadwerkelijk-biodiversiteit-

verbeteren.pdf.  Ook de vraag om een stadsecoloog aan te stellen is nog niet van tafel. Of die snel 

wordt benoemd is de vraag want het gaat behalve over geld ook over beschikbaarheid.  

 

 

Agenda  

Vrijdag 30 december Eindejaars Plantenjacht met een rondje door Woerden centrum o.l.v. 

Norbert en Wiebe. Vertrek om 13.30 uur vanaf Stationsplein-Noord. Je kunt nog mee. Aanmelden 

bij Ank: n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

Maandag 2 januari 2023 Vogelwerkgroep. Werkgroepbijeenkomst om 20.00 uur in het NME- 

Centrum InBredius. Zie ook stukje hieronder over de midwintertelling 2023: 

 

Midwintertelling januari 2023. In grote delen van Europa, Azië en Afrika gaan enkele 

tienduizenden vogelaars tegelijkertijd op pad om watervogels te tellen. In Nederland worden de 

vogeltellingen georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, kortweg Sovon.  

Ieder jaar wordt in januari de midwintertelling georganiseerd en deze loopt al sinds 1967 en is 

bedoeld om de aantallen en verspreiding van watervogels midden in de winter in één keer vast te 

leggen. In Nederland telt een groot deel van de deelnemers daarnaast ook maandelijks 

watervogels of alleen ganzen en zwanen in een telgebied. Op basis van deze gegevens worden 

trends bepaald en komen seizoenspatronen in beeld. 

De Midwintertelling valt deze keer in het weekend van 14 en 15 januari. Ook op vrijdag 13 

en maandag 16 kan er eventueel nog worden geteld.  

Al jaren lang tellen een aantal leden van de KNNV in de winter de watervogels in een aantal polders 

rond Woerden. Sinds een paar jaar hebben we dat uitgebreid met specifieke gebieden in en rond 

de stad en ook bij Montfoort. Daaraan nemen ook andere leden van de Vogelwerkgroep deel die 

gewoonlijk niet meetellen met de wintertellingen. Ook in januari gaan we op pad om al deze 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Daadwerkelijk-biodiversiteit-verbeteren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Daadwerkelijk-biodiversiteit-verbeteren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Daadwerkelijk-biodiversiteit-verbeteren.pdf
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gebiedjes weer af te speuren. Mocht je nieuwsgierig zijn hoe zo’n telling verloopt of heb je gewoon 

zin om een keer mee te doen, dan kun je je melden bij de Vogelwerkgroep: 

vogels@woerden.knnv.nl  

De Vogelwerkgroep komt elke eerste maandag van de maand bijeen en ook op 2 januari zijn we 

om 20.00 uur in het NME-Centrum InBredius. De telling komt dan ook aan bod en je bent van 

harte welkom om een keertje te komen kijken. Meer informatie kun je vinden op de website van 

Sovon: www.sovon.nl waar je ook leuke online cursussen kunt vinden, bijvoorbeeld over 

watervogels, altijd leerzaam en handig als je wilt mee tellen.   

 

Dinsdag 3 januari Eindejaars Plantenjacht met een rondje door Kamerik o.l.v. Norbert en 

Wiebe. Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Algemene Begraafplaats in Kamerik. Je 

kunt nog mee. Aanmelden bij Ank: n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

Herinnering  

Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 8 januari in het NME-Centrum InBredius. U bent van 

harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur. In verband met de catering vragen wij u uiterlijk 4 januari 

aan te melden. De uitnodiging heeft u reeds 13 december ontvangen. Aan melden bij Ank: 

n.h.secretaris@woerden.knn.nl  

 

Herinnering 

Woensdag 11 januari sneeuwklokjeswandeling op 

Landgoed Linschoten. Vertrek om 13.30 uur vanaf de 

parkeerplaats aan de M.A. Reinaldaweg te Linschoten. 

Ook hiervoor aanmelden, uiterlijk zondag 8 januari a.s. 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

Zaterdag 14 januari Werkochtend op Landgoed Linschoten 

Ook in het nieuwe jaar zijn er weer een aantal werkochtenden op Landgoed Linschoten. Op 14 

januari, 11 februari en 11 maart, en als reservedag 1 april. Vanaf 9.00 tot 13.00 uur wordt er 

gewerkt. Ook meedoen: meld je aan bij Wiebe Kreton. Wiebe-kreton@hetnet.nl 

 

Maandag 16 januari is er géén Planten- en Insectenwerkgroep 

Wij starten weer op maandag 20 februari. 

 

Op vrijdag 3 februari Zus-en-zo-avond  

Om 20.00 uur in NME-Centrum InBredius. Graag horen we wie wat wil laten zien op deze avond. 

Aanmelden bij Ank van Brakel: n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 
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E-mailadressen van de KNNV werkgroepen 

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 

Biodiversiteitsteam Woerden 

Voorlopig e-mailadres: 

ton@tonrullmann.nl 

 

Website KNNV Woerden:  

https://woerden.knnv.nl 
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