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KNNV Woerden  
Nieuwsbrief februari 2023  
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 

 

Van de redactie 

Dit is de tweede nieuwsbrief met een aangepaste vormgeving. Onze nieuwsbrief is ooit ontstaan 

tijdens coronatijd om door middel van de nieuwsbrief met onze leden in contact te blijven. Naast 

de agenda werden er ook stukjes van, voor en door de leden in opgenomen. Vanaf nu bevat de 

nieuwsbrief enkel nog de maandelijks agenda. Voor actuele informatie die niet kan wachten wordt 

soms een uitzondering gemaakt. Excursieverslagen en uitgebreidere bijdragen van onze leden 

staan voortaan in ons afdelingsblad Fluitenkruid. Wij denken dat het daardoor overzichtelijker is.  

Kopij voor Fluitenkruid kan gestuurd worden naar: redactie@woerden.knnv.nl 

 

Onze nieuwste werkgroep, een samenwerking van de Woerdense afdelingen van IVN en KNNV 

heeft eindelijk een naam: Biodiversiteitsteam Woerden, een naam die de lading dekt.  

Bereikbaar via e-mail: btwoerden@gmail.com 

 

Vaarexcursie Nieuwkoopse plassen op woensdag 7 juni om 10.00 uur 

De excursie vorig jaar in september is niet doorgegaan en er is nu een nieuwe datum.  

Omdat een aantal deelnemers van september, nu niet meekunnen, zijn er inmiddels 2 plaatsen 

vrijgekomen. Mocht je op deze datum meewillen, stuur dan een berichtje aan Ank van Brakel:    

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl  

 

Nationale Tuinvogeltelling  

Tel op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari één keer een half uur de vogels in uw tuin of 

op uw balkon. Vogels die alleen maar over uw tuin vliegen tellen niet mee. Zie ook: 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling 

 

 

  

Het Groot dooiermos, ©KoosVanBrakel 
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Agenda Februari 2023 

 

Vrijdag 3 februari Zus-en-zo-avond 20.00 uur NME-Centrum InBredius 

Op onze oproep heeft Marianne de Wrede gereageerd. Zij zal foto’s laten zien van de activiteiten 

van de Struingroep. Koos van Brakel zal een serie planten uit het Parc National des Cevennes laten 

zien en de aanleg van de Pluk- en Moestuin in het jaar 2015. Begin 2015 begonnen met de aanleg 

en in september 2015 al in volle bloei. Ook een eigen bijdrage is welkom. 

Graag aanmelden, uiterlijk woensdag 1 februari, als je er deze avond bij wil zijn bij Ank van Brakel: 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

Maandag 6 februari 20.00 uur NME-Centrum InBredius 

Vogelwerkgroepavond Informatie bij Annelies Römer: vogels@woerden.knnv.nl 

 

Vrijdag 10 februari “Korstmossen kijken” Landgoed Bredius 13.30 uur 

(Zie korstmosfoto bovenaan op pagina 1.)  

Vandaag gaan we naar korstmossen kijken. We verzamelen om 13.30 uur bij het NME-

Centrum en gaan in de directe omgeving speuren naar korstmossen op bomen, takken en stenen. 

We gaan aan de slag met een korstmossengids, een loep, een camera en mobieltje. Ter plaatse 

kunnen we kijken of we met ObsIdentify korstmossen op naam kunnen brengen. 

Daarna gaan we om 15.00 uur in het NME-Centrum verder en kijken we of we via Waarneming.nl 

korstmossen kunnen determineren. Ook gaan we de meegenomen takjes met korstmossen nader 

bekijken. Via laptop en tv kunnen we dan de korstmossen in het groot bekijken en bewonderen. Dit 

alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Dit is een struinexcursie, maar ook niet leden van de Struingroep zijn van harte welkom. 

Aanmelden bij Marianne uiterlijk 8 februari via: struinen@woerden.knnv.nl 

 

Zaterdag 11 februari Werkochtend Landgoed Linschoten tussen 09.00 -13.00 uur  

De Landschapsbeheerploeg gaat deze zaterdagochtend van 09.00 uur tot ca. 13.00 uur werken op 

Landgoed Linschoten. We hebben een grote vaste groep vrijwilligers die eens in de maand op het 

landgoed onderhoudswerk verricht. Er wordt gewerkt met handgereedschap. Ook eens meedoen! 

Meld je aan bij Wiebe Kreton: wiebe-kreton@hetnet.nl 
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Zaterdag 11 februari Paddenstoelenwerkgroep 

Ook in 2023 gaan de activiteiten van de Paddenstoelen-

werkgroep door. Elke 2de zaterdag van de maand is er een 

activiteit. Omdat de Paddenstoelenwerkgroep een grote groep 

is hebben zij een eigen programma. Wil je meedoen of meer 

informatie dan graag contact opnemen met Anja Knijff: 

paddenstoelen@woerden.knnv.nl 

 

Fluweelpootje, ©Paddenstoelenwerkgroep  

 

Zondag 12 februari NME-Centrum InBredius  

Vandaag de laatste dag van de tentoonstelling “Duurzaam van Nature”.  

Tot 15.30 uur kunt u nog komen kijken, daarna wordt een deel van de tentoonstelling weggehaald. 

De fotowand aan de linkerkant blijft nog tot half april. 

Boswachter Beer komt in de periode half februari tot half april voorstellingen geven. Deze 

voorstellingen zijn voor kinderen in de basisschool leeftijd. 

 

Sneeuwklokjes in Bredius. Het IVN zal een gezamenlijke 

IVN-KNNV wandeling organiseren. We gaan dan naar de 

sneeuwklokjes in het afgesloten gebied van het Bredius. Zodra 

ze bloeien wordt er een datum bekend gemaakt en krijg je 

daar bericht over. 

 

Sneeuwklokjes, ©WiebeKreton 

 

Dinsdag 28 februari 20.00 uur Het Baken, Beneluxlaan 3 Woerden 

Lezing van Kars Veling van de Vlinderstichting over de biodiversiteit in je eigen tuin en in 

de bermen. Dit is een gezamenlijke lezing van het IVN en de KNNV.  

Aanmelden uiterlijk 21 februari bij Ank van Brakel: n.h.secretaris@woerden.knnv.nl  

 
Zondag 5 maart, de Struingroep gaat stinzenplanten kijken in Maarssen  

Leden van de Struingroep krijgen hier bericht over. Wil je ook mee, neem dan contact op met 

Marianne de Wrede: struinen@woerden.knnv.nl 

Maandag 20 maart 19.30 uur NME-Centrum InBredius  

De Planten- en Insectenwerkgroep (PIWG) gaat voortaan wat meer aan planten doen en starten 

die avond met de kenmerken van een paar plantenfamilies. Uiteraard blijven we ook doorgaan met 

de insecten. Meer informatie: planten-insecten@woerden.knnv.nl 
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Boven Kievitsbloem, onder Prunus, ©WiebeKreton 

 

E-mailadressen 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 

Weidevogelwerkgroep Woerden: 

weidevogels@woerden.knnv.nl 

Biodiversiteitsteam Woerden 

btwoerden@gmail.com  

Werkgroep Landschapsbeheer: 

wiebe-kreton@hetnet.nl 

 

Website KNNV Woerden:  

https://woerden.knnv.nl 
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