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maart 2021 
Waarnemingen 
Baardmannetjes gefotografeerd op de Zevenhuizenplas tijdens de vorstperiode (foto’s Paul 
van Drimmelen) 

   
   man      vrouw 
 
Excursies 
In verband met de handhaving van de corona maatregelen zijn alle activiteiten zoals in de 
Natuurvriend staan vermeld tot nader order afgelast, dus ook die van 20 maart. Dat hoeft u 
niet te weerhouden om zelf die wandelingen te maken. Zodra een gezamenlijke activiteit 
weer mogelijk wordt zal dat worden medegedeeld. 

 
Beleef de lente 
Vogelbescherming Nederland heeft ook dit jaar weer de webcams aangezet. 
Kijk hoe het bijvoorbeeld gaat met de slechtvalk, de ooievaar, de bosuil. 
Ga naar: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente  

 
Tegel eruit plant erin: samen Gouda vergroenen 
Ook dit jaar organiseren de goudse tuinambassadeurs de actie Tegel 

eruit, Plant erin. Lever op zaterdag 20 maart een stoeptegel uit uw 

Goudse tuin in, dan krijgt u van ons een tegoedbon voor een vaste plant 

(te besteden bij Groencentrum Bloemendaal). De actie is van 11 – 14 uur 

op het parkeerterrein bij Winkelcentrum Bloemendaal, bij de ingang naar 

de Jumbo en vlakbij de Buurstee. Let op: max. 1 plantenbon per persoon. 

OP=OP.  

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente


Manifest bouwen voor Natuur 
Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave (voor 2030: 1 miljoen woningen). De 
leefbaarheid van steden moet beter worden en het verlies van biodiversiteit moet een halt 
worden toegeroepen. In een gezamenlijke oproep van o.a. bouwers en natuur- en 
milieuorganisatie aan de politiek wordt gevraagd om verplicht groene maatregelen te nemen 
bij woningbouw. Ook KNNV is een van de mede ondertekenaars. Kijk voor meer informatie: 
https://knnv.nl/nieuws/verplicht-groene-maatregelen-bij-woningbouw/  

 
Natuur in en rondom Gouda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geoorde fuut                                                    kuifduiker (Surfplas foto’s Peter Duits) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zevenstippelig lieveheersbeestje        een paddenstoel mug (in de tuin foto’s Tjerk Nawijn) 

 
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 29 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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