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Waarnemingen 
 

 
Grutto’s in het Weegje 

Cursus bomen en heesters herkennen 
Zoals aangekondigd in de Natuurvriend wordt op woensdag 12 mei door Marjan Veerman 
een minicursus bomen en heesters herkennen gegeven. Besloten is deze cursus online via 
Zoom te geven van 20.00 tot 21.00 uur, dus helaas zonder excursie. De cursus is gratis. U 
kunt zich opgeven bij Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl). 
 
Noordzee in transitie en natuurontwikkeling op zee. 
De KNNV afd. Wageningen organiseert op woensdag 7 april van 20.00 tot 21.00 uur een 
online lezing via Zoom over bovenstaand onderwerp. Aanmelden (uiterlijk 5 april): 
ineke.ammerlaan@hetnet.nl. 
 
Online basiscursus onkruid 
Om te leren begrijpen hoe onkruid zich gedraagt en waar het goed voor is heeft Suze Peters 
een online basiscursus onkruid georganiseerd. De cursus bestaat uit een aantal korte lessen 
en tuinopdrachten.  
Leden van de KNNV afdeling Gouda kunnen in de maand april de cursus voor  
€ 22,95 i.p.v. € 49,95 aanschaffen. Aanmelding en uitgebreide informatie over de cursus kunt 
u vinden op https://onkruidcursus.tuinschool.online/online-basiscursus-onkruid 
 
Nieuws uit de natuurbeschermingswerkgroep 
De werkgroep is op vele fronten actie: 
Onlangs is de onderzoeksopdracht weidevogels (Oostpolder) uitgezet door Groenalliantie 
samen met  KNNV en IVN. 
De definitieve bijdrage van KNNV Gouda aan het ontwerp omgevingsvisie is in dank 
aanvaard door de Goudse gemeenteraad. 
Medewerking aan persbericht over hondenbeleid in het Goudse Hout o.a. in relatie tot “hoe 
de natuurwaarden in de Goudse groengebieden van de grond krijgen”. 
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Zet alvast in de agenda 
Zaterdag 17 april doen de tuinambassadeurs mee met de actie “Voer de bij bij” (actie 
georganiseerd door de Pollinators). Er is dan gratis zaad af te halen in het Infocentrum aan 
het Heempad. Donderdag 22 april is de nationale zaaidag in Nederland. 
 

Waarnemingen in en rondom Gouda (foto’s Tjerk Nawijn)   
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De natuur op het Heempad  
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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 april 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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