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Brandganzen (foto Huig Bouter) 

 
Vogelcursus 
De vogelcursus zoals aangekondigd in de Natuurvriend komt te vervallen. In plaats daarvan 
organiseren we 4 online lezingen via Zoom. Het programma is als volgt: 
Donderdag 25 febr. wintervogels 
Donderdag 11 maart roofvogels 
Donderdag 25 maart kustvogels 
Donderdag 15 april lentevogels 
De lezingen worden gegeven door Marius van Rouwendal en duren ongeveer 1.5 uur. Voor 
deze cursus wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Opgave tot 23 febr. bij Jan 
Uilenbroek j.uilenbroek@hccnet.nl. 

 
Mollentelling 2021 
Ga in de periode 13 t/m 21 februari op zoek naar mollensporen. Meer informatie op  
https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/mollentelling-2021 Daar kun je ook je 
waarnemingen doorgeven. 
 
Cursus teleflora voor beginners 
KNNV Midden Delfland organiseert al een paar jaren een plantencursus voor de beginner. 
Ook dit jaar weer. Het lesmateriaal wordt per mail gedurende 26 weken aan de deelnemers 
gestuurd. Er worden 6 excursies georganiseerd. De cursus start 27 maart.  
De kosten bedragen € 50. Meer info afdelingdelfland@knnv.nl  
 
FLORON’s Basiscursus flora online 
FLORON organiseert een digitale plantencursus vanaf 24 maart. Elke woensdagmiddag 
gedurende 14 weken is de les digitaal te volgen (kan je een keertje niet dan kan je de les 
terugkijken). De kosten bedragen € 119 (€ 99 voor donateurs). Meer info op  

https://www.floron.nl/Actueel/Cursussen/Basiscursus-flora 
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Alvast in de agenda zetten 
De Landelijke dag van de Vlinderstichting is dit jaar een online-symposium. Het vindt plaats 
op zaterdag 6 maart van 10-13 uur: veel presentaties en mooie films. 
Informatie en aanmelden: https://www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/ 

 
Natuurbescherming 
Komende week vergadert de Natuurbeschermingswerkgroep op hoog niveau met de 
Groenalliantie over biodiversiteit in zowel de Oostpolder als het Goudse Hout. Goudse 
wethouders zien KNNV en IVN als belangrijke gesprekspartners. We streven naar een 
duurzaam, biodivers en klimaat adaptief Gouda. 
Er is behoefte aan mensen die data aan kunnen leveren over de natuur in de stad en tevens 
aan versterking van de werkgroep. 

 
 
 
Piet van Ipenburg (KNNV) en Eric van der 
Brugge (IVN) bereiden op een vochtige, 
mistige dag hun gesprek met 2 wethouders 
over de Oostpolder voor. Het terrein van de 
boeren ziet er veel beter uit dan het gebied 
dat beheerd wordt door de Groenalliantie. 

 
 
 

 
De natuur op de Groene Wal Gouda (foto’s Tjerk Nawijn): eind januari 2021 

Oranje aderzwam                                 Larve zwartkopvuurkever                                 vrouwelijk bloem hazelaar     

 
 
Verzoek: geef interessante waarnemingen door (liefst met locatie en eventueel met foto) aan 
j.uilenbroek@hccnet.nl. 
  

 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Loes kamer (redactie@gouda.knnv.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 26 februari. naar Lourien van der Hoek 
(secretaris@gouda.knnv.nl) 
 
 
 

 
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar 
de ledenadministratie van onze KNNV afdeling 
ledenadministratie@gouda.knnv.nl. 
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