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Watermonsters: citizen science project 
Ook in 2021 (juni 2021) is het landelijk burgeronderzoek “Vang de watermonsters” om de 
waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen. Het is een initiatief 
van Natuur& Milieu en de ASN bank. Kijk voor meer informatie op  
www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-
biodiversiteit/watermonsters/  
 
Oostpolderpark 
Onze Natuurbeschermingswerkgroep heeft rond de jaarwisseling haar grote zorg 
uitgesproken aan B&W Gouda en de Raad over de ernstige verwaarlozing van het Oost 
Polderpark, het laatste stukje polder binnen de gemeentegrenzen. De KNNV had in het 
verleden na 3 jaar weidevogelonderzoek in opdracht van de Goudse Raad gerapporteerd dat 
het een goed weidevogelgebied was, maar niet optimaal beheerd. I.p.v. een gehoopte 
verbetering  ging het nog meer achteruit. Achteraf bleek dat Groenalliantie het sinds de 
oprichting van het park niet volgens het oprichtingsbesluit had beheerd. De gemeente kwam 
ons tegemoet door een onderzoeker aan te stellen, de heer Terlouw. 
Hieronder Piet van Ipenburg (links) van de NB groep in gesprek met Terlouw bij een recent 
veldbezoek. Deze sprak ook van een ernstige verwaarlozing en verkeerd beheer. Nu is het 
afwachten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vergroenen van een stadstuin 
Afgelopen zaterdag is de tuin bij een focuswoning in Gouda 
vergroend. Ongeveer 20m2 aan stenen is verwijderd en een 
mooie tuin is aangelegd. De tuinambassadeurs hebben 
geadviseerd en de planten aangekocht:  i.s.m. Mozaïek Wonen. 
Buurtbewoners hebben de handen uit de mouwen gestoken.  

 
         
 
 
 
            het resultaat 
 
een deel van de nog af te 
voeren stenen 

http://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/watermonsters/
http://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/watermonsters/


 

Plantenwerkgroep 
Afgelopen woensdag is de plantenwerkgroep voor het eerst dit jaar weer samen op pad 
geweest naar het te inventariseren km hok (Goudse Hout). Het was fijn elkaar weer te zien, 
maar het was door de hevige regenbuien voor korte duur. Komende woensdag een 
herkansing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        rietorchis  

Waarnemingen in en rondom Gouda (foto’s Tjerk Nawijn) 

lichte driestreepdansvlieg                  rouwvlieg                                                    viltvlekzandbij 

Weids Bloemendaal (Jan Willem Hoogendoorn)  oranjetipje (Marius van Rouwendal) Herculesje ( Marcel Mikkers) 

 

Het Herculesje werd waargenomen met de vlinderlamp in de achtertuin van Marcel Mikkers 
in Gouda.  
 
 
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 14 juni 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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