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maart 2021 
Waarnemingen 

Je hoort hem wel maar ziet hem niet 

 
Cetti’s zanger (foto Ton Bos) 

Ruim 100 grote zilverreigers op plas Ravensberg in Reeuwijk staan hongerig te wachten op 
betere tijden. Foto genomen tijdens de winterweek door Marius van Rouwendal. 
 
Samen Gouda vergroenen 
Gemeente Gouda doet mee met de actie van stichting Deeltuinen en 
Stichting Steenbreek om Nederland meer te vergroenen: voor een betere 
leefomgeving. Ook de tuinambassadeurs ondersteunen deze actie. 
Stuur je groene tips en ideeën (voor zondag 14 maart) in en win wellicht 
één van de appelboompjes. Kijk voor meer info en aanmelding op: 
 
https://maakgoudaduurzaam.nl/items/voor-groene-idee%C3%ABn-een-
gratis-appelboompje  
 

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/voor-groene-idee%C3%ABn-een-gratis-appelboompje
https://maakgoudaduurzaam.nl/items/voor-groene-idee%C3%ABn-een-gratis-appelboompje


 
Omgevingsvisie Gouda 

Gemeente Gouda heeft ons deze week gevraagd te reageren op haar 
werkversie omgevingsvisie Gouda. Het is een belangrijk document hoe 
Gouda denkt over haar gehele, fysieke leefomgeving. Ons eerder 
ingestuurde visie rond natuur, groen en klimaat heeft zijn sporen 
achtergelaten, maar er is nog veel werk aan de winkel. We kunnen nu 
wederom input leveren tot 22 maart 2021 (omgevingswet@gouda.nl). 
Wil je de werkvisie ontvangen stuur dan even een mailtje naar 
secretaris@gouda.knnv.nl  
Wil je meedenken met de werkgroep Natuurbescherming neem dan 
even contact op met de voorzitter (kingmafrans@gmail.com). 
 

Andere activiteiten van de werkgroep natuurbescherming in deze periode zijn:  
- samen met de Groenalliantie een onderzoeksopdracht uitzetten voor de Oostpolder,            
- meedenken over de natuurwaarden in het Goudse Hout en - het hondenbeleid aldaar. 
 
Het groene verkiezingsdebat 
Kijk in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen naar het Groene Verkiezingsdebat (voor 
jong en oud) op donderdag 4 maart vanuit Naturalis Biodiversity Center Leiden van 16:00 -
17:30 uur.  
Aanmelden via: https://www.groendebat.nl/  
 
Landelijke dag Vlinderstichting 
De Landelijke dag van de Vlinderstichting is dit jaar een online-symposium. Het vindt plaats 
op zaterdag 6 maart van 10:00 -13:00 uur: veel presentaties en mooie films. 
Informatie en aanmelden: https://www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/ 
 
 
 
De lente komt eraan; vroege voorjaarsbloeiers 

speenkruid         klein hoefblad                       groot hoefblad 

 
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 15 maart 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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