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Blad en afdeling 
De Natuurvriend is het mededelingen-
blad van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV), 
Vereniging voor Veldbiologie, afdeling 
Gouda en omstreken. Het blad 
verschijnt drie maal per jaar in januari, 
mei en september. 
De doelstellingen van de KNNV zijn 
natuurbeleving, natuurstudie en 
natuurbescherming. Activiteiten zijn 
onder meer excursies, lezingen en 
cursussen. Er zijn 8 werkgroepen 
actief. 
 
Website: https://www.gouda.knnv.nl 
e-mail adres: gouda@knnv.nl 
 
Contributie 
Gewone leden: € 36,00 
Huisgenootleden (zonder Natuurvriend 
en Natura) en jeugdleden € 17,00 
Bankrek. NL60 TRIO 0320 0373 63 
t.n.v. KNNV afd. Gouda e.o. te Gouda. 
Opzeggen lidmaatschap: voor 1 
november bij de ledenadministratie. 
 
Kopij volgende nummer  
Per e-mail in Word naar 
redactie@gouda.knnv.nl  voor resp. 15 
april, 15 augustus en 15 december.  
 
Bestuur 
Voorzitter 
Frans Kingma, 0182-531615 
kingmafrans@gmail.com 
 
Secretaris 
Lourien van der Hoek, 0182-532151 
secretaris@gouda.knnv.nl 
 
Natuurhistorisch secretaris 
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Nel Kempers 
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Weidevogelwerkgroep 
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Frans Kingma 
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Werkgroep zoetwaterbiologie 
Annemarie van Putten 
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Van de voorzitter 
Een zee van kievits- en sleutelbloemen, zomerklokjes, dotters aangevuld met 

de restanten van narcissen en krokussen maakt op het moment van schrijven 

een bezoek aan het Heempad, waar ons infocentrum staat, tot een lentefeest. 

Het is voorjaar, de natuur en onze vereniging hebben er zin in, temeer doordat 

de donkere coronatijd door vaccinaties van veel van onze leden wat meer 

SAMEN doen mogelijk maakt. Tot september nog wat voorzichtig, daarna 

hopelijk vol gas. We hebben toch ook veel geleerd. Vooral dat er veel digitaal 

kan en dat dat ook voordelen heeft, maar...... we willen geen digitale 

vereniging zijn. We willen vooral SAMEN van de natuur genieten via 

excursies, veldwerk, of via gezellige lezingen en cursussen, verenigingsdagen 

het over die natuur hebben. Dat gaat weer gebeuren en de komende tijd 

steeds meer. 

 

Bedankje 
Een aantal (11) leden van de afdeling brengt de Natuurvriend rond in Gouda 

en omstreken. Wist u dat de afdeling dat een besparing van € 633,60 per jaar 

oplevert. Een Natuurvriend van 24 pagina’s weegt meer dan 20 gr en kost € 

1,92 aan portokosten. Een bedankje is dus wel op zijn plaats.  
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De vernieuwde website 
Wie de laatste tijd op de website van de afdeling heeft gekeken is het 

opgevallen dat deze grondig veranderd is. Omdat het contract met de vorige 

provider afliep moest de KNNV op zoek naar een nieuwe provider. Onze 

webmaster (Eveline van der Lugt) heeft begin dit jaar de website van onze 

afdeling ingevuld en op 15 februari is de nieuwe website in gebruik genomen.  

 

De homepage bestaat uit een aantal delen: 

Boven de header (een foto van de Hooge Boezem bij Haastrecht) staan 5 

menu’s: Agenda, Nieuws, Werkgroepen, Publicaties en Fotoalbums. 

Daaronder staan een plaatje (over ons) dat verwijst naar algemene informatie 

over de KNNV,  in het bijzonder naar die over onze eigen afdeling. Daaronder 

vindt u de activiteiten van onze afdeling, vervolgens een oproep lid te worden 

van de KNNV Gouda en tenslotte de nieuwsitem(s)  

 

Onderaan in de zwarte balk staat algemene informatie zoals bestuur, lid 

worden, ANBI etc. Nieuw is de kennisbank met zoekfunctie. Via het menu 

bekijk landelijke kennisbank zijn verslagen en rapporten van andere 

afdelingen te lezen. 

 

 
 

Neem eens een kijkje op de vernieuwde website. De naam van de website is 

veranderd in www.gouda.knnv.nl. 

 

Contributie 

Wil iedereen die de contributie nog niet heeft betaald deze overmaken op 

rekening NL60 TRIO 0320 0373 63 t.n.v. penningmeester KNNV afd. Gouda 

e.o. De contributie bedraagt € 36,00 voor gewone leden en € 17,00 voor 

huisgenoot-leden. 

http://www.gouda.knnv.nl/
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Nieuwjaarsreceptie anno 2021 
Traditiegetrouw organiseren we elk jaar in begin januari een nieuwjaarsborrel 

in het infocentrum. Omdat dat dit jaar niet mogelijk was hadden we een online 

nieuwjaarsreceptie via Zoom gehouden. Daar hebben 17 leden aan 

deelgenomen. Het voordeel van dit nieuwe medium bleek toen tot onze 

verrassing een lid uit Paramaribo (Auke Hielkema) inlogde. De deelnemers 

kregen een aantal dia’s te zien van onze activiteiten in het afgelopen corona-

jaar. Na afloop hief iedereen voor zijn/haar scherm het glas op het nieuwe 

jaar. 

 
Vink (foto Huig Bouter) 

 

Verslag minicursus tuinvogels herkennen 

Als voorbereiding op de nationale tuinvogeltelling organiseren we ieder jaar 

een minicursus tuinvogels herkennen. Dit jaar hebben we de cursus online 

georganiseerd via Zoom. Eenendertig personen hadden zich aangemeld en 

zeker niet uit de onmiddellijke omgeving van Gouda. Marius van Rouwendal 

gaf de presentatie en Nel Kempers verzamelde de vragen die de deelnemers 

via de chat konden stellen. Omdat we al enige ervaring hadden opgedaan met 

Zoom liep de presentatie gesmeerd. Dit jaar was er geen excursie na afloop, 

maar kregen de deelnemers een telformulier waarop ze vogels in hun eigen 

tuin of balkon konden noteren. De deelnemers waren enthousiast, maar 

volgend jaar willen we toch liever samenkomen in het infocentrum. 

      Jan Uilenbroek 
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Vogelcursus coronaproof 
Met veel optimisme was in november een vogelcursus georganiseerd met 4 

lezingen en 4 excursies. De cursus zou een herhaling worden van de cursus 

die vorig jaar halverwege moest worden afgebroken. Nagenoeg alle 

deelnemers van vorig jaar hadden zich hiervoor opgegeven. Helaas bleek in 

januari dat we de cursus in deze vorm niet konden laten doorgaan. Inmiddels 

hadden we ervaring opgedaan met Zoom. Het voordeel daarvan is dat het 

aantal deelnemers onbeperkt is en dat hebben we gemerkt. Het aantal 

inschrijvingen bedroeg 62. De cursus bestond uit 4 lezingen over 

respectievelijk wintervogels, roofvogels en uilen, kustvogels en als laatste 

lentevogels. Alle lezingen werden gegeven door Marius van Rouwendal met 

assistentie van Nel Kempers. Tijdens de lezing konden de deelnemers vragen 

intypen via de chat zonder de spreker te storen. De vragen werden 

geselecteerd door Nel die ze beantwoordde of ze in de pauze doorgaf aan 

Marius. De deelnemers kregen de presentatie na afloop toegestuurd. Uit 

verschillende reacties bleek dat de deelnemers de cursus gewaardeerd 

hebben.  

            de onderwerpen 

 
        wintervogels (Smient)    roofvogels en uilen (Steenuil) 

 
         Kustvogels (Drieteenstrandloper)          lentevogels (Blauwborst) 
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De bloem als zonnecollector 
Bloemen zijn de voortplantingsorganen van de plant. Een beetje warmte 

binnenin zorgt voor meer en krachtigere zaden. Hoe zit dat? 

Het zal geen verrassing zijn om te lezen dat de kleur, vorm en geur van 

bloemen, en de aanwezigheid van nectar, insecten tot een bezoek verlokken,  

waarbij de bezoekers -op zoek naar voedsel- en passant de bloem bestuiven, 

een noodzakelijke voorwaarde voor de bevruchting en zaadvorming. 

In de loop van de evolutie heeft zich een vernuftig samenspel ontwikkeld 

tussen de beide partijen: de bloeiende planten en hun bestuivers. Bioloog 

Casper van der Kooi doet er onderzoek naar (zie Wim Köhler –De verlokking 

van een warme bloem in NRC 16-01-2021). 

Door zijn onderzoek naar de evolutie van bloemkleuren als insectenlokkers, 

liep Van der Kooi tegen een ander verschijnsel aan: de vorm en kleur van de 

bloem hebben ook invloed op de temperatuur binnenin de bloem. Die kan 

midden op de dag enkele 

graden hoger zijn dan de 

omgevingstemperatuur, 

afhankelijk van de bloemvorm, 

beharing en kleur. Een hangend 

klokje houdt meer warmte vast 

dan een open bloemvorm. 

Beharing in een buisvormige 

bloem helpt warmte vast te 

houden. En een reflecterend 

laagje, zoals bij de boterbloem, 

kan voor extra opwarming 

zorgen. Bij vroegbloeiende 

voorjaarsplanten en planten die 

gebonden zijn aan koude 

milieus zoals hooggebergte kan 

dit een belangrijk verschil 

maken. Verder genereren planten zelf warmte. Ook de stand van de bloem, 

bijvoorbeeld een met de zon meedraaiende bloem, draagt bij aan de 

thermoregulatie, evenals het nachtelijk sluiten van bloemen. Het is goed 

mogelijk dat de (relatieve) warmte binnen de bloem insecten aantrekt, al valt 

dit moeilijk experimenteel te bewijzen. Wel staat vast dat een hogere 
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temperatuur binnen de bloem een gunstige invloed heeft op de vorming van 

stuifmeel en zaden.   

Hoe beter de bloemen van een soort als ‘zonnecollector’ werken, des te meer 

voortplantingsvoordeel heeft deze soort – maar natuurlijk op voorwaarde, dat 

er ook geïnteresseerde bestuivers in de buurt rondvliegen. 

       Marjan Veerman 

Programma plantenwerkgroep 
Het km-hok dat dit jaar wordt geïnventariseerd is het oostelijke deel van de 

Goudse Hout met oevers van de Reeuwijkse Plassen (km-hok 110-448, zie 

kaartje). Normaal vinden de inventarisaties plaats op de eerste woensdag van 

de maand (aanvang 9.30 uur) en duren tot ongeveer 12.00/13.00 uur. Zolang 

de corona-regels van kracht zijn kan ieder individueel of in groepjes van 2 op 

eigen gelegenheid inventariseren. Gewoonlijk is ook op de derde woensdag 

van de maand een activiteit georganiseerd. Als de corona maatregelen het 

toelaten zullen die weer worden opgepakt. Ze zullen worden aangekondigd in 

de maandelijkse nieuwsbrief. Als u mee wilt doen, neem dan contact op met 

Aafke ten Kate (veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl) voor meer informatie 

 

 

mailto:veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl
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Mossen en korstmossen 
Al eerder schreef ik wat lockdown met natuurbeleving doet. Genieten van 

natuur in de eigen directe omgeving van huis, tuin en wijk. Ik heb er een 

nieuwe hobby bijgekregen: mossen en korstmossen. Mijn tuin is betegeld met 

oude tegels. En dat is een goede zaak. Schoonmaken met hogedrukspuit doe 

ik ook al niet. Ik geeft toe dat dit meer te maken heeft met weerzin dan met 

schoonmaakzin. Sinds ik lid ben van de Nederlandse mossenclub hoef ik ook 

geen smoes meer te bedenken over waarom ik een glibberig groen pad 

verkies boven stralend schoongeboende tegels.  

Korstmossen groeien namelijk niet zo snel en een mooie korstmos heeft toch 

een paar jaar nodig om te groeien. Mossen gaan iets sneller. Maar heeft u 

zich wel eens bedacht hoeveel moois u uit het gazon haalt als u met 

mossendoder of ijverig plukken de mosjes tussen het gras weghaalt. Laat 

maar lekker zitten is mijn advies. Scheelt een zere rug en ook in uw 

portemonnee. Ook oude begraafplaatsen zijn heel rijk aan mossen en 

korstmossen. En daar hebben we er een aantal van in Gouda. Kijk dan vooral 

naar de oude kalkrijke, wat zwarte stenen. Maar ook op zure stenen zoals de 

flagstones en grote keien en granieten stenen zitten mooie soorten. 

Wat zijn mossen? 

Mossen hebben bladgroen en ze vormen sporen, maar een vaatstelsel 

ontbreekt. Daarom zijn ze zo klein. Mossen zijn in staat om direct via hun 

bladen vocht op te nemen, Dit maakt ze in principe kwetsbaar voor 

luchtverontreiniging. Dankzij het bezit van stengels en bladeren worden 

mossen tot de hogere planten gerekend. Mossen verschillen daarmee van de 

eenvoudiger gebouwde lagere organismen, zoals korstmossen, schimmels, 

wieren en bacteriën. Uitzondering zijn thalleuze levermossen die uit lobben 

bestaan en een tussenpositie innemen. 

Wat zijn korstmossen? 

Een korstmos is een symbiose tussen een schimmel en een alg, waar de alg 

vooral zorgt voor de benodigde suikers via fotosynthese en de schimmel de 

vasthechting, bescherming, en vorm van het korstmos bepaald. Uiteraard dekt 

deze verklaring bij lange de lading niet maar is het slechts een zeer 

eenvoudige duiding dat er dus verschil is tussen een mos en een korstmos.  

Met een aantal foto’s op de volgende bladzijde wil ik u kennis laten maken met 

voor velen nog een onontdekte wereld.  

       George de Vries 
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    mossen korstmossen 

         Kroesmos 
 
 
 
 
              

          Gewoon krulmos 
 
 
 
 
 
 
 

 Muurschotelkorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sinaasappellkorst 
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Grote bonte specht 
 

     volwassen vrouwtje 
 
 

        volwassen mannetje 
 
 
 
 

 
 
      juveniel vrouwtje        juveniel mannetje 
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Nestkasten Goudse Hout 
Een van de natuur- en recreatiegebieden van Gouda is de Goudse Hout. De 

Goudse Hout ligt ten oosten van Gouda en ten zuiden van de Reeuwijkse 

Plassen. Het is onderdeel van de Groenalliantie en wordt beheerd en 

onderhouden door Staatsbosbeheer (SBB). Door de Goudse Hout lopen fiets- 

en wandelpaden en in het gebied 

liggen de Heemtuin, de Goudse 

manege, een smultuin, een wielerbaan 

en een volkstuincomplex. Dankzij een 

kwaliteitsimpuls zijn er in 2019 door 

SBB een kinderspeelplaats ‘Eldorado’ 

en een idylle aangelegd. Het gebied 

heeft zowel een recreatie- als een 

natuurfunctie. De stichting Vrienden 

van de Goudse Hout behartigt de belangen van zowel de gebruikers 

(recreanten en natuurliefhebbers) als de flora en fauna in het gebied. Om de 

natuurwaarden te versterken heeft de stichting de Werkgroep Natuurwaarden 

Goudse Hout opgericht. De 

werkgroep is een 

samenwerkingsverband van SBB, 

de stichting Vrienden, de 

Heemtuin, IVN, KNNV en 

bewonersvereniging Netwerk 

Achterwillens. De Werkgroep is 

een nestkastenproject gestart. In 

december 2020 zijn de eerste 12 

nestkasten geplaatst. Uiteindelijk 

worden het er 25 dit lopende jaar. 

Het beheer is ondergebracht bij 

de KNNV Gouda. Immers de 

afdeling voert ook het beheer van 

de nestkasten in het Gouwe Bos 

en de Reeuwijkse Hout.  

    

  Jan Uilenbroek 
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Post uit Suriname (6) 
Als natuurgids en begeleider van filmploegen en wetenschappers in Suriname 

zijn de meeste van mijn inkomsten weggevallen wegens door COVID-19 

noodzakelijke internationale reisrestricties. Nu het eerder eveneens 

stilgelegde transport naar het binnenland wel weer mogelijk is, zijn er gelukkig 

ook weer een paar financiële lichtpuntjes. Eén daarvan is dat ik weer 

ingehuurd word voor het doen van onderzoek naar boorvliegen (familie 

Tephritidae). Deze vliegen worden soms ook wel fruitvliegen genoemd, maar 

zijn toch heel anders dan de kleine fruitvliegjes (familie Drosophilidae) die ook 

in Nederland als uit het niets opeens met tientallen tegelijk rond een overrijpe 

banaan vliegen. De meeste soorten boorvliegen in Suriname behoren tot het 

geslacht Anastrepha, zijn bruingeel, 10–15 mm lang en met mooi getekende 

vleugels. In het Engels worden beide families trouwens alleen met de naam 

‘fruit flies’ aangeduid, wat soms voor verwarring zorgt. 

 

Boorvliegen leggen hun eitjes in onrijpe vruchten terwijl die nog aan de plant 

hangen. De larven ontwikkelen zich in die vruchten, en zijn (bijna) volgroeid 

zodra de vruchten rijp zijn en afvallen of geplukt worden. De volgroeide larven 

verlaten de vrucht en verpoppen in de grond. Op het moment dat je in de 

tropen een hap neemt van een rijpe vrucht en ziet dat de binnenkant van de 

vrucht vliegenlarven bevat, dan heb je waarschijnlijk jonge boorvliegen 

gevonden. Hoewel ze verder geen kwaad kunnen bij consumptie, eten de 

meeste mensen toch liever fruit dat niet beweegt, en boorvliegen zijn dan ook 

een belangrijk probleem in de fruitteelt. Veel landen zijn, terecht, bang om per 

ongeluk met het importeren van fruit ook exotische boorvliegen binnen te 

halen die wellicht de eigen fruitteelt kunnen schaden. Onderzoek naar welke 

boorvliegen waar vόόrkomen en welke vruchten ze aantasten is dan ook 

belangrijk voor de internationale fruithandel. 

 

Enkele weken terug ben ik in het kader van dit onderzoek enkele dagen naar 

de Brownsberg in het district Brokopondo geweest. Ik heb daar vallen met 

speciale lokstof opgehangen om te kijken welke boorvliegen er door aangelokt 

worden, en heb verder zoveel mogelijk soorten vruchten verzameld. Eenmaal 

terug in de stad worden deze vruchten in afgedekte bakjes bewaard om te 

kijken wat voor vliegen er eventueel uit tevoorschijn komen. Het al jaren 

lopende onderzoek in Suriname laat zien dat er maar enkele soorten serieuze 

schade aanrichten terwijl er hier tientallen, deels nog onbeschreven, soorten 
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voor blijken te komen. De meeste van die soorten beperken zich echter tot 

één of enkele inheemse boomsoorten. 

 

De foto laat zien hoe zo’n vliegenval in het bos 

hangt. Bovenin zit een gele cilinder met lokstof. 

De vliegen komen door het gat midden onder 

naar binnen, en vallen uiteindelijk in de 

conserverende propyleenglycol waarmee het 

gele bassin is gevuld. Het vloeistofpeil in deze 

val is verhoogd doordat propyleenglycol 

hydrofiel is en dus water uit de lucht aantrekt. 

De bruine sliert die aan de rechterkant op de 

val hangt is de luchtwortel van een nabije 

epifyt. 

 

Uiteraard kijk ik tijdens zulk werk niet alleen naar vallen en vruchten, maar ook 

naar de rest van de prachtige natuur. En dat kan leuke plaatjes opleveren. Dit 

keer is het mij o.a. gelukt om mooie foto’s te maken van een mannetje van de 

olijfrugspecht (Colaptes rubiginosus) bij zijn nest-in-wording, en van wat ik een 

‘aardbeispin’ noem (Eriophora cf. nephiloides). 

       Auke Hielkema 

 

                  
  Aardbeispin   Olijfrugspecht  
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Van alles gaande rondom polder Stein-noord. 
Polder Stein-noord houdt de gemoederen nog steeds volop bezig, bij 

Staatsbosbeheer (SBB), Rijnland, de provincie, ministerie LNV en niet in het 

minst bij onze natuurbeschermingswerkgroep. Rijnland is na 3 jaar monitoren 

gestart met een herstelplan voor de geconstateerde slechte waterkwaliteit. 

SBB heeft (na overleg met de KNNV en Rijnland) onlangs een ander 

peilbeheer ingevoerd meer gericht op de weidevogels en is, in samenwerking 

met de KNNV, gestart met herstelwerk voor de wilde Kievitsbloem. De 

provincie heeft het nieuwe beheerplan voor de N2000-vogelrichtlijn afgerond 

(de KNNV heeft beroep ingesteld, wat ons een serieuze onderhandelings-

positie blijkt te geven). Ondertussen draait de KNNV volwaardig mee bij SBB, 

Rijnland en de provincie in de vele overleggen tussen de overheden. 

Het meest verrassende kwam van hogerhand: het rijk heeft onder druk van 

een dreigende juridische EU-procedure 

besloten polder Stein-noord en 

naburige gebieden rond de Reeuwijkse 

plassen als Habitatrichtlijngebied aan te 

wijzen, voor kievitsbloemen, 

bittervoorns, modderkruipers en een 

kwetsbare slakkensoort: de platte 

schijfhoren. De Europese commissie 

heeft niet willen wachten op de 

Nederlandse invoering daarvan en het 

gebied in januari op de EU-lijst van 

Habitatrichtlijngebieden gezet, waarmee dit feitelijk als HR-gebied is 

aangewezen. Vanaf dat moment gelden de HR-natuurbeschermingsregels! 

Deze regels zijn streng en juridisch krachtig. De KNNV heeft betrokken 

partijen al benaderd over de vraag wat zij nu concreet gaan doen n.a.v. dit 

EC-besluit. Voor de Kievitsbloem is SBB al begonnen met herstelmaatregelen. 

Rijnland moet stevig aan de bak voor herstel van de waterkwaliteit. Daar is het 

laatste woord bepaald nog niet over gezegd!  

Betere bescherming en herstelmaatregelen zijn zeker nodig, want de 

natuurkwaliteit van polder Stein gaat nog steeds achteruit, zowel de 

weidevogelstand als de waterkwaliteit. Dit laatste mede door de vele 

rivierkreeften (onder druk van de KNNV bekijkt Rijnland samen met de 

Wageningen universiteit welke acties daartegen te ondernemen zijn in de 

polder).  
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Uiteraard zet de werkgroep natuurbescherming zich op allerlei manieren in 

voor  herstel van de natuurkwaliteit, waaronder het inschakelen van meer 

externe expertise gezien de complexiteit van het gebied. Het is prettig dat 

onze inbreng inmiddels zeer serieus wordt genomen. 

      Ton Bos en Piet van Ipenburg 

 

Samen Gouda vergroenen 
Zaterdag 20 maart was weer een “Tegel eruit Plant erin” actie van de Goudse 

Tuinambassadeurs. De tuinambassadeurs vormen een gezamenlijke 

werkgroep van KNNV en IVN. Van 11-14 uur konden inwoners uit Gouda een 

stoeptegel uit hun tuin inleveren en kregen vervolgens een bon voor een vaste 

plant te besteden bij het Groencentrum Bloemendaal. Vorige twee keren werd 

de actie gehouden op het parkeerterrein vlakbij het Infocentrum aan het 

Heempad in Gouda. Dit keer hadden we gekozen voor een meer opvallende 

plek te weten het parkeerterrein bij het winkelcentrum Bloemendaal. Veel 

winkelend publiek dat voor de 

boodschappen naar het 

winkelcentrum kwam, liep 

even langs onze stand. Na 

een informatief praatje met 

één van de tuinambassadeurs 

kregen ze desgewenst folders 

mee over hoe ze in 7 stappen 

een groenere tuin kunnen 

maken en van welke planten 

de bijen vrolijk worden.  

Naast veel PR op de social 

media maar ook in de lokale 

pers en gemeente pagina in Goudse Post is er ook geflyerd in de woonwijken 

nabij het winkelcentrum. Veel anderen hebben een handje bij deze actie 

geholpen zoals Mozaïek wonen, Stichting Bizon en de buurtvoorlichters.  

Een geslaagde actie en wederom zijn er weer meer stenen ingeleverd. De 

ingeleverde stenen zijn opgehaald door Promen. Gouda wordt na deze 

tegelactie weer een beetje groener. In oktober van dit jaar organiseren we 

weer een actie. 

      Lourien van der Hoek 
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foto Marius van Rouwendal 

 

Oeverzwaluwenhotel  

Nu half maart de eerste oeverzwaluwen alweer zijn gesignaleerd hebben een 

aantal vrijwilligers waaronder twee van de KNNV afdeling Gouda de 

oeverzwaluwkasten in het Gouwe Park onderhanden genomen. De kasten zijn 

in 2014 officieel in gebruik genomen, maar tot op heden hebben de zwaluwen 

er nooit in genesteld. Het blijft lastig te duiden waardoor dit komt. Het Gouwe 

Park is in deze periode ook drukker geworden en ook nu wordt er tegenover 

het oeverzwaluwhotel  weer gebouwd. Niettemin zijn de 150 nestgaten deels 

van schoon zand voorzien, onder het motto de aanhouder wint. Een 9-tal 

gaten is gevuld met riet en vormen zo een insectenhotel. In april zal er nog 

worden gemaaid. Mocht er voor deze opportunisten te weinig 

broedgelegenheid zijn in de omgeving dan kunnen ze in het Gouwe Park nog 

terecht. 

      Marius van Rouwendal 

 

Fotoverantwoording 

Voorpagina Boomkikker (foto Huig Bouter) 

Pg. 7  Stengelloze gentiaan (foto Marjan Veerman) 

pg. 10  mossen en korstmossen (foto’s George de Vries) 

pg. 11  Grote bonte spechten (foto’s Nel Kempers) 

pg. 12  nestkast (foto Marius van Rouwendal) 

pg. 14  vliegenval, Aardbeispin en Olijfrugspecht (foto’s Auke  

  Hielkema) 

pg. 16  ingeleverde tegels (foto Lourien van der Hoek) 
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Activiteitenprogramma (onder voorbehoud) 
Voor de zekerheid zijn alle activiteiten tot september in de buurt van Gouda 

zodat men zelf per fiets of auto het verzamelpunt kan bereiken. Vanaf 

september hopen we weer verder weg te kunnen. U wordt gevraagd u aan te 

melden als u aan een activiteit wilt deelnemen (j.uilenbroek@hccnet.nl). 

 

Zaterdag 22 mei Fietsexcursie in het Bentwoud 

We fietsen door het Bentwoud van Waddinxveen naar Benthuizen en terug.  

Vertrek: 10.00 uur vanaf de ingang aan het Noordeinde (bij de rotonde 

Snijdelwijklaan in Boskoop). 

Begeleider: Jan Uilenbroek 

 

Zaterdag 12 juni Wandeling langs de Vlist 

We lopen vanaf de molen in de Hooge Boezem bij Haastrecht een rondje 

langs de Vlist, Lengte 5 of 8 km. 

Vertrek 10.00 uur parkeerterrein zwembad de Loete 

Begeleider: Jan Uilenbroek 

 

Zaterdag 26 juni Wandeling Steinse Tiendweg 

De wandeling voert vanaf het Steinse Groen in Gouda over de Steinse 

Tiendweg en terug langs de Hollandse IJssel over Haastrecht. 

Lengte 6 of 10 km. 

Vertrek: 10.00 uur vanaf hoek Sjahrirhsingel en Stoep viertel  

Begeleider: Marjan Veerman 

 

Zaterdag 10 juli  Wandeling polder Oukoop 

De wandeling voert over de Oukoopsekade naar de Oukoopse molen en over 

de Prinsendijk weer terug. Aan het eind hopen we koffie te kunnen drinken in 

de natuurboerderij Hoeve Stein. De wandeling is 3,5 km. 

Tijd: 10.00 - 13.00 uur 

Vertrek: hoek Twaalfmorgen/Oukoopsekade in Reeuwijk 

Begeleider: Sari Bestebreurtje 

 

Zaterdag 24 juli  Dagvlinders en libellen 

We gaan naar de Reeuwijkse Hout voor de libellen en dagvlinders.  

Vertrek: 14.00 uur vanaf het parkeerterrein bij restaurant ’t Reeuwijkse Hout 

Begeleider: Kees Hendriks 

mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
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Zaterdag 7 aug.  Wandeling Krimpenerwaard 

We wandelen de Tiendwegroute. Deze voert over de Gouderakse Tiendweg 

langs het Veerstalblok en de polder Middelblok. Lengte ongeveer 14 km. 

Verzamelen: 10.00 uur bij het begin van de Gouderakse Tiendweg. 

Begeleider: Nel de Mos  

 

Vrijdag 20 aug.  Nachtvlinderen Heempad 

O.l.v. de vlinderwerkgroep wordt bij het Infocentrum naar nachtvlinders 

gekeken. De vlinders worden gelokt met licht en stroop. 

Tijd: 21.00 – 24.00 uur 

Locatie: infocentrum Heempad 

 

Zaterdag 4 sept. Vogelexcursie naar de Brouwersdam en  

   Schouwen-Duiveland 

Als er niet teveel toeristen zijn hopen we vanaf de Brouwersdam zeevogels te 

zien. Op Schouwen-Duiveland bezoeken we Plan Tureluur en de inlagen. 

Wintergasten zullen er nog niet zijn maar misschien wel Rosse grutto’s in 

zomerkleed.  

Vertrek: 9.00 uur NS station Gouda, Bloemendaalse zijde 

begeleider: Marius van Rouwendal 

 

Zondag 19 sept. Stadswandeling cultuur en natuur 

We maken een wandeling door de binnenstad van Gouda met uitleg over 

historie en over stadsplanten. 

vertrek: 10.00 uur oude stadhuis op de Markt 

 begeleiders: Marjan Veerman en Lourien van der Hoek 

 

 
Vuurjuffer (foto Nico Kranendonk) 
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De Natuurvriend is het orgaan van de afdeling Gouda en 

omstreken van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie. 

Het verschijnt drie maal per jaar. 
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