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Waarnemingen in en rondom Gouda 
Begin mei vond Tjerk Nawijn in het Noorderhout 
bovenin een brandnetel een kleine eikelboorder. Toch 
wel een bijzondere vondst, want deze snuitkever is 
maar 4 tot 7,5 mm groot. Het vrouwtje boort in een 
onrijpe eikel een gaatje en legt daarin enkele eitjes. 
Wanneer na een week of twee de larve uit het ei komt, 
gebruikt die als voedsel het binnenste weefsel van de 
eikel. In de herfst valt de eikel op de grond, de larve 
boort een gat naar buiten en graaft zich in de grond. Na 
de winter verpopt de larve en komt in mei/juni als kever 
tevoorschijn. 
 
Noorderhout (foto’s Tjerk Nawijn) 
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Voor het eerst waargenomen in Gouda (in het Noorderhout) de 
Rode koekoekshommel (foto Jan-Willem Hoogendoorn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doe de biodiversiteitswijzer: maak grijs groener 
Hoe groen is je tuin, je balkon, je omgeving. Doe voor ideetjes en suggesties de 
biodiversiteitswijzer: https://maakgrijsgroener.nl/  

https://maakgrijsgroener.nl/


Platform Leer je Groen 
Op het E-learning Platform Leer je Groen kan je korte online cursusmodules volgen voor 
vrijwilligers en leden van natuurorganisaties: https://leerjegroen.nl/ 
Kies voor registreren (naam, mailadres, provincie) in de groene balk onderaan boven de 
logo’s. Organisatie: KNNV-KNNV vereniging. Vervolgens krijg je 2 mails (no. 1 link om in te 
loggen no 2. wachtwoord). Soms komen de mails in je spam 
 
Zoom bijeenkomst (herinnering) 
Onze afdeling telt 8 werkgroepen, maar er komt een nieuwe werkgroep bij: de bijen  
werkgroep. We weten dat al wat leden hier interesse voor heeft. 
De werkgroep in oprichting gaat een zoombijeenkomst organiseren om het animo te peilen 
onder de leden. Heb je interesse geef dat door aan de secretaris (secretaris@gouda.knnv.nl) 
en je zal worden uitgenodigd voor de komende zoombijeenkomst 
 
Polder Stein en Langbroek 
KNNV Gouda is op hoog niveau betrokken bij Natura 2000 gebied Stein en Langbroek. 
Afgelopen week was Ton Bos (dossierhouder) in gesprek met een vertegenwoordiger van de 
provincie Zuid Holland, 3 medewerkers van SBB en een kievitsbloem expert over de 
zaaiproef kievitsbloem in de genoemde polders. 
Onze natuurbeschermingswerkgroep heeft op diverse dossiers veel invloed, maar kampt met 
een groot gebrek aan meedenkers op bestuurlijk en praktisch niveau. Wil je meedenken 
neem dan contact op met Frans Kingma ( voorzitter@gouda.knnv.nl ) 
 

 

 
Zandhagedis met mijten (foto Huig Bouter) 

Pas dus op voor teken speciaal in de duinen 
 
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 28 mei 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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