
     

KNNV afd. Gouda e.o. 
Nieuwsbrief nr. 4-2 

april 2021 

 
Waarnemingen 
 

 
Strandplevier in de Hooge Boezem bij Haastrecht (foto Huig Bouter) 

 
Nationale bijentelling 
In het weekend van 17 en 18 april is weer de Nationale bijentelling. Iedereen kan 
meedoen in de eigen tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt. Meer 
informatie zie www.nationalebijentelling.nl. 
 
Voer de bij bij 
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 tussen 
14-16 uur.  
Donderdag 22 april is de nationale zaaidag in Nederland. 
 
Webinar over manifest (iedereen heeft recht op een groene leefomgeving) 
We moeten samen Nederland meer vergroenen. De natuurorganisaties hebben een 
manifest (Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving) opgesteld in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Woensdagavond 21 april (van 20:00 
– 21:30 uur) wordt hierover een Webinar georganiseerd waaraan ook de Goudse 
Tuinambassadeurs hun medewerking verlenen. Via website meer info en aanmelden: 
https://knnv.nl/nieuws/webinar-over-manifest-iedereen-heeft-recht-op-een-groene-
leefomgeving/  
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Fotowedstrijd KNNV 
Voor het boek “Wild port of Europe” dat in september zal verschijnen is de KNNV 
uitgeverij op zoek naar foto’s. Er is een fotowedstrijd georganiseerd i.s.m. Kamera 
Express. De wedstrijd loopt tot 30 juni. Lees meer over de fotoboekwedstrijd: 
https://www.kamera-express.nl/wild-port-of-europe 
 
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). 
 
Steun het aanvalsplan Grutto, teken de petitie 
De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons 
land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we koersen 
op lege weilanden zonder weidevogels als grutto. Dat kunnen we niet laten 
gebeuren. Teken de petitie: zie de website van Vogelbescherming Nederland: 
https://www.vogelbescherming.nl/petitie-aanvalsplan-
grutto/?code=DN105903&utm_source=VDapril21&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=VDapr21  
 
Stoepplantjes, minigids 
Stoepplantjes zijn er veel in de stad, de buitenwijken, in de straat. We lopen 
er vaak achteloos langs. Ze helpen de stad te verkoelen en dragen bij aan 
de biodiversiteit. De minigids stoepplantjes is te bestellen bij:  
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/minigids-stoepplantjes-1.html  
 
 
 
Verzoek: geef interessante waarnemingen door (liefst met locatie en eventueel met 
foto) aan j.uilenbroek@hccnet.nl. 
 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 aug. 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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