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

 

Van de redactie 

Hierbij treft u de maandelijkse agenda aan met onze activiteiten. Wij gaan ervan uit dat er altijd 

wel iets bij staat wat uw belangstelling heeft en hopen u de komende maanden te mogen 

verwelkomen bij een of meerdere activiteiten. 

Dit jaar 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. Kopij voor Fluitenkruid kan 

gestuurd worden naar: redactie@woerden.knnv.nl 

 

Het is bijna maart als u deze nieuwsbrief ontvangt. De eerste 

bloeiende planten van dit jaar zijn al weer uitgebloeid, 

sneeuwklokjes, winterakonieten en sommige krokussen. Ook 

bomen en struiken als hazelaar en gele kornoelje zijn uitgebloeid. 

Met een voorjaarszonnetje erbij vliegen ook de eerste insecten al 

weer rond op zoek naar nectar en stuifmeel. Op Landgoed 

Linschoten fotografeerde ik op 14 februari een blinde bij op de 

sneeuwklokjes en honingbijen op krokussen.  

 

Op vrijdagmiddag 10 februari hebben we naar korstmossen gekeken. Voor velen een openbaring 

om de verschillende soorten korstmossen op bomen en muurtjes te bekijken. Aan het eind van de 

middag werden in InBredius de gemaakte foto’s op groot scherm bekeken en indien mogelijk ook 

gelijk op naam gebracht. Een leerzame middag die voor herhaling staat genoteerd.  

Wiebe 

 

 

 

 

Honingbij op krokus 14 februari 2023, ©WiebeKreton 

mailto:redactie@woerden.knnv.nl
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Agenda MAART 2023 

 

We hebben alweer een paar mooie dagen gehad in februari en er staat al van alles in bloei en ook 

de insecten vliegen al rond. Misschien was u er afgelopen zondag wel bij toen we op het Landgoed 

Bredius naar o.a. sneeuwklokjes hebben gekeken. 

In maart zal het nog uitbundiger worden en we hebben weer geprobeerd een mooi programma 

voor u te maken. 

Zondag 5 maart Struinexcursie naar Commelinhof en 

Doornenburg in Maarssen  

George en Marianne nemen ons mee naar de stinzenplanten-

tuin Commelinhof en daarna bezoeken we landgoed 

Doornenburg.  

Om 13.00 uur vertrekken we vanaf de grote parkeerplaats bij 

de Houttuinlaan. 

Opgeven uiterlijk 3 maart struinen@woerden.knnv.nl 

 

 

 

Maandag 6 maart 20.00 uur Vogelwerkgroep in NME Centrum InBredius 

Informatie bij vogels@woerden.knnv.nl 

 

Zaterdag 11 maart paddenstoelenwerkgroep in NME Centrum InBredius  

Meer informatie hierover bij Anja Knijff: paddenstoelen@woerden.knnv.nl 

 

Zaterdag 11 maart Werkochtend Landgoed Linschoten tussen 09.00-13.00 uur 

Ook deze ochtend wordt er weer gewerkt op Landgoed Linschoten. Wij werken met 

handgereedschap. Ook eens meedoen! Meld je aan bij Wiebe Kreton: wiebe-kreton@hetnt.nl 

 

Zaterdag 18 maart Botanische tuin Utrecht 

Vandaag gaan we naar de Botanische tuin in Utrecht op de Uithof. Vanaf 1 maart is de tuin weer 

geopend en we gaan hier ook naar de stinzenplanten en andere voorjaarsbloeiers kijken. Verder is 

er in de kassen ook van alles te zien. 

 

 

Magnolia Foto Ank van Brakel   Bostulp Foto Koos van Brakel  

mailto:struinen@woerden.knnv.nl
mailto:vogels@woerden.knnv.nl
mailto:paddenstoelen@woerden.knnv.nl
mailto:wiebe-kreton@hetnt.nl
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Muurhagedis Foto Koos van Brakel   Fort Hoofddijk Foto Koos van Brakel  

 

We vertrekken om 11.00 uur vanaf de grote parkeerplaats bij de Houttuinlaan. De entreekosten 

zijn tot 65 jaar € 8,50 en vanaf 65 jaar € 7,00. Met een museumkaart is de entree gratis.  

Parkeren in het weekeinde is gratis. 

Aanmelden bij Ank van Brakel-Hoetmer: n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

Geef aan of je zelf rijdt of mee wilt rijden. 

 

Maandag 20 maart Planten- en Insectenwerkgroep 19.30 uur NME Centrum InBredius 

Deze keer bespreken we een plantenfamilie. De leden krijgen hierover nader bericht. Informatie bij 

planten-insecten@woerden.knnv.nl 

 

Zaterdag 1 april Werkochtend Landgoed Linschoten tussen 09.00-13.00 uur 

De laatste werkochtend van dit seizoen op Landgoed Linschoten. Aanmelden bij Wiebe Kreton: 

wiebe-kreton@hetnt.nl 

 

 

Vrijdag 21 april Zus-en-zo-avond. 20.00 uur NME Centrum InBredius 

Op deze avond geeft Anja Knijff een  fotopresentatie van voornamelijk kleibos/mycorrhiza 

soorten, een selectie van ongeveer 50 foto's. 

Wie heeft er ook iets te laten zien en vult deze avond verder in? 

Graag aanmelden bij Ank van Brakel n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

 

Woensdag 26 april Thijssepark, Amstelveen. 

In de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie.  

 

Speciaal voor leden met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.  

In het NME Centrum InBredius is Boswachter Beer met zijn natuurtheater. 

Voorstellingen op zondag 5 maart en 2 april 2023 

van 11:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 16:00 

Aanmelden via www.inbredius.nl. 

 

DINSDAG 4 APRIL 19.30 uur in de Kruiskerk de ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

In de tweede helft van maart ontvangt u hiervoor de uitnodiging met agenda en bijlagen. 

 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
mailto:planten-insecten@woerden.knnv.nl
mailto:wiebe-kreton@hetnt.nl
mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inbredius.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1vrEzUzK2MVf9g5Vpm_GbeA0roVA8-HRZZ2BxPKawSbqF-QgY952hpZuE&h=AT1TpQXmuIqmzkH12z2GLqbLMV_moemxJXv0qDeN_-zsgdOteJLb4NiCBfWJs5mQ4HxT65t2vRSnh7gn_1rupIUCnwUyM5X69HmiOEanRX1WdGWfQ_n0d-T0frbTMhH8sg5c55a-iVzMsG400I7A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gv_vIDdjIQXz1pwf4C9JFQBBd7y0R9FIhi8yXlR1PmlNur6tFGXcV_nK17oMnxNWimZgrXoyHNCeFJueRWqx5xkCCjeN_aZerrtOVYCPZxbCWnbS2KtDbhnRYUd38XloTvMl7YQf0yw4vPlJRLoR_botQjg
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Onder Thijssepark Amstelveen, april 2022 

holwortel, gele ranonke, lavendelhei ©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 

 

mailto:vogels@woerden.knnv.nl
mailto:planten-insecten@woerden.knnv.nl
mailto:paddenstoelen@woerden.knnv.nl
mailto:struinen@woerden.knnv.nl
mailto:weidevogels@woerden.knnv.nl
mailto:btwoerden@gmail.com
mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
https://woerden.knnv.nl/

