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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  vóór 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 
Jan Uilenbroek, 0182-618037 
n.h.secretaris@gouda.knnv.nl 
 

 

Ledenadministratie 
Sari Bestebreurtje, 0182-511736 
ledenadministratie@gouda.knnv.nl 
 
Penningmeester 
Marius van Rouwendal, 0182-526305 
penningmeester@gouda.knnv.nl 
 
Redactie Natuurvriend 
Loes Kamer, 0182-395303 
redactie@gouda.knnv.nl 

 
Coördinatoren Werkgroepen 
Plantenwerkgroep 
Aafke ten Kate 
veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl 
 
Vlinderwerkgroep 
Marcel Mikkers 
mikmak@planet.nl 
 
Vogelwerkgroep 
Nel Kempers 
kemp1084@planet.nl 
 
Weidevogelwerkgroep 
Jur Broer 
marja.jur.broer@planet.nl 
 
Natuurbeschermingswerkgroep 
Frans Kingma 
kingmafrans@gmail.com 
 
Werkgroep zoetwaterbiologie 
Annemarie van Putten 
amvanputten@hetnet.nl  
 
Gierzwaluwwerkgroep 
Rob Schröder 
robschroder2807@gmail.com 
 
Werkgroep tuinambassadeurs 
Christa Schut 
tuinambassadeurs.gouda@gmail.com 

 

mailto:gouda@knnv.nl
mailto:redactie@gouda.knnv.nl
mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:n.h.secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:ledenadministratie@gouda.knnv.nl
mailto:kemp1084@planet.nl
mailto:marja.jur.broer@planet.nl
mailto:kingmafrans@gmail.com
mailto:tuinambassadeurs.gouda@gmail.com


3 
 

Inhoud 
pg.   3  Van de voorzitter, van de redactie 
pg.   4 Uitgestelde algemene ledenvergadering 
pg.   4 Uitnodiging ledendag 
pg.   5 Natuur in september 
pg.   6 Waar in Nederland het Carboon aan de oppervlakte komt 
pg.   8 Waarom hebben loofbomen geen blad in de winter? 
pg.   9 Resultaten weidevogeltelling 2021 
pg. 10 Fotopagina beekjuffers 
pg. 11 Fotopagina orchideeën 
pg. 12 Werkgroep wilde bijen in oprichting 
pg. 13 Waarneming 
pg. 14 Eenoogkreeftjes 
pg. 15 Insecten camera 
pg. 16 Nieuws van de vlinderwerkgroep 
pg. 17 Een bijzondere plant 
pg. 17 Fotoverantwoording 
pg. 18 Activiteitenprogramma  
 

Van de voorzitter 
"Geen plek ter wereld ontkomt er meer aan" lazen we het IPPC rapport, 

waarin wetenschappers uit 195 landen hun kennis over de klimaatverandering 

samenvatten. De mensheid moet aan de slag om de ernstigste scenario' s te 

voorkomen. Somberen en niets doen is geen optie. 

Ook als vereniging kijken we naar wat wij kunnen beïnvloeden. In onze regio 

zijn we met de tuinambassadeurs en de werkgroep natuurbescherming al heel 

gericht bezig. 

We zetten druk op de gemeenten en andere overheden om van biodiversiteit, 

bodemdaling en energietransitie echt werk te maken. Onze werkgroepen 

leveren rapporten over hun onderzoeken die helpen inzicht te krijgen. 

Lezingen en excursies creëren betrokkenheid en draagvlak. Heel belangrijk is 

om ons te realiseren dat somberheid niet helpt en dat genieten van het vele 

moois in de natuur ons de energie geeft haar te beschermen. 

 

Van de redactie 
Hierbij de nieuwe Natuurvriend met achterin zoals gebruikelijk de excursies 

voor dit najaar. Hopelijk gooit corona dit keer geen roet in het eten. De 

Natuurvriend is bedoeld om de leden op de hoogte te houden wat er zoal 

plaats vindt in de afdeling. Daarvoor is het nodig dat bijv. de werkgroepen 

verslag doen van hun activiteiten. Stuur uw bijdrage in naar de redactie 

(redactie@gouda.knnv.nl). Bij voorbaat dank.  

mailto:redactie@gouda.knnv.nl
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Uitgestelde algemene ledenvergadering 
woensdag 29 september 2021, 20.00 uur 

Infocentrum Heempad 

 

Agenda 

1 opening 

2 vaststellen agenda 

3 notulen ALV 

4 mededelingen 

5 jaarverslag secretaris 

6 jaarverslag natuurhistorisch secretaris 

7 jaarverslag penningmeester 

8 verslag kascommissie 

9 decharge bestuur 

10 begroting 

11 benoeming nieuwe kascommissie 

12 rondvraag 

13 sluiting 

 

Voor deze vergadering dient u zich aan te melden 

(secretaris@gouda.knnv.nl). Bij meer dan 10 aanmeldingen kan de 

vergadering ook digitaal worden gevolgd via Zoom. 

 

 

Uitnodiging ledendag 

Het bestuur nodigt u uit voor een ledendag op zaterdag 30 oktober in het 

Streekmuseum, Oudeweg 3 in Reeuwijk, aanvang 13.30 uur.  

Het programma bestaat uit: 

- Ontvangst met koffie/thee in de filmzaal 

- Dia presentatie over het ontstaan van de Reeuwijkse plassen/turfwinning 

- Rondleiding door het museum 

- Drankje en lopend buffet 

Vanwege de beperkte capaciteit is het noodzakelijk dat u zich tevoren opgeeft, 

graag vóór 23 okt. (secretaris@gouda.knnv.nl).  De kosten zijn 7.50 p.p. 

  

mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
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Natuur in september 
In voorgaande stukjes in dit mooie blad heb ik het gehad over de natuur 

dichtbij huis. De neiging om erop uit te trekken werd door allerlei regelgeving 

omtrent corona behoorlijk de kiem in gesmoord. Lokale werkgroepen van de 

KNNV en andere natuurorganisaties zaten ondertussen niet stil en via 

webinars en zoommeetings konden we kennisnemen van tal van onderwerpen 

waar ik voorheen niet veel aandacht voor had. We hadden de bomenlezing 

van onze eigen afdeling, door Marjan Veerman zo zorgvuldig voorbereid en 

gepresenteerd. Maar ook de serie lezingen van de afdeling Wageningen over 

bloembestuivende insecten heeft op mij indruk gemaakt. Voeg daaraan toe 

lezingen over wilde bijen en wespen en ik kwam dagen te kort om alle kennis 

in de praktijk te brengen. De meeste lezingen zijn overigens online nog steeds 

beschikbaar via KNNV op YouTube.  

Dus deze zomer mochten we 

weer ‘los’. En wat een verrijking 

van mijn soortenkennis hebben 

deze webinars mij gegeven. 

Opeens de schoonheid van 

wantsen ontdekken, en ook ben 

ik een enthousiaste 

lieveheersbeestjes-spotter 

geworden. Een lange wandeling 

zat er niet meer in want ‘beestjes 

kijken’, vereist geen ferm 

doorstappen maar wel 

koekeloeren op de vierkante centimeter. En dan kom je erachter dat 

paddenstoelen niet alleen voorbehouden zijn aan de herfst. Begin augustus, 

na enkele flinke regenbuien, kwam ik al diverse boleten tegen en de geur van 

de Grote stinkzwam rook ik al in juni. Maar nu, en ik hoop op een mooie 

nazomer, mogen we ons weer uitleven op paddenstoelen en mossen. Op dit 

moment van schrijven zie ik nog een enkele gierzwaluw en een ‘boertje’. De 

spreeuwen zijn zich al weer aan het verzamelen en de migratie van vogels 

nadert.  

Wat de slotsom is van dit stukje? In de natuur is er voor ieder wat wils en een 

(stil) genieten van de natuur is aan iedereen voorbehouden.  

        George de Vries 
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Waar in Nederland het Carboon aan de oppervlakte komt 
Dat is in Zuid-Limburg waar we begin juni onze midweek hadden. In Zuid-

Limburg komen 2 geologische formaties aan de oppervlakte: het Carboon 

(360-300 miljoen v. Chr.) en het Krijt (95-65 miljoen v. Chr.). Tijdens het 

Carboon lag Nederland in een kustzone waar klei en zand werden afgezet. 

Klei verharde tot leisteen en zand tot zandsteen. Het zijn deze gesteentes die 

in de Heimansgroeve aan de oppervlakte komen. Uit die periode dateert ook 

de steenkool dat zijn oorsprong vindt in de veenmoerassen. Van veel latere 

datum is het Krijt. In die periode lag dit gedeelte van Nederland onder de 

zeespiegel en vonden krijtafzettingen plaats. Uit deze periode dateert de 

mergel met veel fossielen. Beroemd is de Mosasaurus uit de Pietersberg. Het 

skelet ligt in het natuurhistorisch museum in Maastricht, dat helaas nog 

gesloten was. 

Hoe is het mogelijk dat deze oude aardlagen in Zuid-Limburg aan de 

oppervlakte komen? De verklaring is dat 15 miljoen jaar geleden de Ardennen 

en daarmee Zuid-Limburg door bewegingen in de aardkost omhoog gedrukt 

werd. Door erosie verdwenen de erboven gevormde lagen en kwam het 

Carboon en het Krijt aan de oppervlakte. Mergel bestaat voor het grootste 

gedeelte uit kalk. Dat verklaart het voorkomen van kalk minnende planten 

zoals verschillende soorten orchideeën.  

 

 
Limburgse mergel (foto Goof Overbeek)  
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Op pad (foto Paul van Drimmelen) 

 

Aan de midweek in Schin op Geul hebben 14 personen deelgenomen. We 

hadden de beschikking over vier 6-persoons bungalows gelegen aan de rand 

van het vakantiepark met vrij uitzicht over de Limburgse heuvels. Kees 

Hendriks had een 10-tal locaties beschreven als excursie mogelijkheid. In 

wisselende samenstelling hebben we verschillende delen van Zuid-Limburg 

bezocht waaronder de Pietersberg, het Gerendal, het Bunderbos en het 

Geuldal. In het Gerendal, dat bekend is om zijn orchideeën, werden o.a. 

waargenomen: Hondskruid, Soldaatje, Poppenorchis, Purperorchis en Grote 

muggenorchis (zie de foto’s op pg. 11). Helaas was de orchideeëntuin 

gesloten. Ook op de kalkrijke graslanden van de Pietersberg werden veel 

verschillende soorten orchideeën gezien. In het Geuldal zijn we nog op zoek 

geweest naar het Zinkviooltje. Dit plantje is echter in het Nederlandse deel 

zeldzaam geworden. Op de terugweg naar huis vonden Annemarie en Heleen 

een veld vol in het Belgische deel. Een fotocollectie van de midweek is te zien 

op de website (www.gouda.knnv.nl). 

       Jan Uilenbroek 

http://www.gouda.knnv.nl/
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Waarom hebben loofbomen geen blad in de winter? 
Omdat ze anders uitdrogen was het antwoord. Maar in de winter regent het 

toch genoeg! Deze vraag werd gesteld tijdens de lezing die Marjan Veerman 

in mei gaf over bomen en heesters. Ondanks overvloedige regen in de winter 

kunnen loofbomen toch uitdrogen omdat door de lage temperatuur de wortels 

geen mineralen kunnen opnemen en bij de opname van mineralen wordt ook 

water opgenomen om het osmotisch evenwicht in de cellen te herstellen. 

Bladafval voorkomt dat de levende delen van stam en takken uitdrogen 

wanneer de opname van water stilligt. Met blad zou de verdamping gewoon 

doorgaan. De bladafval, door vorming van een kurklaagje aan de basis van de 

bladsteel, is een aanpassing van loofbomen aan het gematigde klimaat.   

De lezing over bomen was in de plaats gekomen van de cursus over bomen 

en heesters herkennen die vorig jaar zou zijn gegeven in het infocentrum. 

Voor deze lezing die nu online plaatsvond via Zoom hadden zich 53 mensen 

opgegeven. De lezing ging voornamelijk over inheemse bomen en hoe je die 

kan herkennen. Maar wat is inheems? Is de T amme kastanje inheems? Deze 

werd door de Romeinen rond het begin van onze jaartelling ingevoerd. Deze 

en andere wetenswaardigheden kwamen ter sprake tijdens de lezing en 

natuurlijk waar je onze inheemse bomen aan kan herkennen. Na afloop van 

de lezing kregen de deelnemers informatie over een app xplre Gouda met een 

bomenroute in de binnenstad van Gouda. 

       Jan Uilenbroek 

 

 
Bomenroute (foto Marjan Veerman) 
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Resultaten weidevogeltelling 2021 
Van eind maart tot half juni is er bij Nico van Leeuwen en Cees Verheul aan 

de Paralelweg in Reeuwijk geteld door de groep Sari en de groep Jur. 

Resultaten van de groep Sari bij Nico van Leeuwen 

Kieviten  36 nesten, waaronder 2 predaties 

Scholeksters  11 nesten 

Grutto’s     3 nesten 

Tureluurs    2 nesten 

In totaal 52 nesten. Dit is een mooi resultaat ten opzichte van het jaar 2020. 

Toen werden er 29 nesten geteld. Percelen met plasdras en late maaidatum 

worden niet geteld. Nico ontvangt hiervoor wel een vergoeding. 

Resultaten van de groep Jur bij Cees Verheul 

Kieviten  17 nesten 

Scholeksters  10 nesten, waaronder 1 predatie 

Grutto’s     7 nesten 

Tureluurs    1 nest (later werden twee dode kuikens gevonden) 

In totaal 35 nesten (in 2020 werden er 57 nesten geteld). 

Cees heeft ook een perceel met verlate maaidatum, zogenaamd kuikenland. 

We hebben bij het zoeken van de nesten heel slecht weer gehad. Van de 12 

woensdagmorgen, zijn we er maar 7 keer geweest vanwege te slecht weer.  

        Jur Broer 

 

 
            koffie in de stal bij Nico voordat ze op stap gaan  
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beekjuffers 
 

 
 

Weidebeekjuffers  
 
 

 
 Bosbeekjuffer (man)   Bosbeekjuffer (vr.) 
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Orchideeën waargenomen tijdens de midweek in Schin op Geul 
   (foto’s Paul van Drimmelen) 

 

         Purperorchis                   Soldaatje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    Hondskruid 
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Werkgroep wilde bijen in oprichting 
Op 11 april 2018 schreef ik de volgende status op facebook: “Van plan om dit 

jaar meer met fotografie van bijen op bloemen te doen. Tegenwoordig altijd 

camera op zak. Geen spijt van. Een Gehoornde metselbij tussen de Oosterse 

sterhyacint (Scilla Siberica). Precies naast het parkeervak.”  

Dit was niet helemaal het begin van mijn aandacht voor bijen. In 2014 was ik 

op mijn werk voor de gemeente Ridderkerk betrokken geraakt bij het 

maaibeleid van bermen en het inzaaien van groenstroken met mengsels voor 

vlinders en bijen. Bij het monitoren zag ik in dat jaar ‘voor het eerst’ hommels 

en honingbijen. Pas in 2015 zag ik mijn eerste echte wilde bij: de Grasbij.  

In Nederland is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de wilde 

bijen. Deze aandacht voor bijen was niet helemaal nieuw, ontdekte ik toen ik 

op de Goudse Montmartre stuitte op het prentenboek van Jac. P. Thijsse: “De 

Bloemen en haar vrienden” (1934). Die heb ik toen meteen gekocht. Wel is 

duidelijk dat determinatie van de bijen nog geen wijd verspreidde activiteit is: 

De ANWB Natuurgids (2013) met 1024 soorten vermeldt slechts 6 van de 358 

wilde bijen van Nederland. Het is dus duidelijk dat het determineren van bijen 

iets is voor specialisten, alhoewel ik het aantal van 6 wel erg karig vind.  

Omdat ik gewend was om mijn waarnemingen te registeren op waarneming.nl, 

ben ik dit ook voor de bijen gaan doen. In deze database is te zien welke 

soorten waargenomen zijn in Gouda. Tot 2015 waren nog slechts 8 wilde bijen 

gezien. In de periode 2015-2019 kwamen daar 11 nieuwe soorten bij. In 2020 

ging het snel omhoog met weer 12 nieuwe soorten in één jaar. En in 2021 

staat de teller tot nu op reeds 6 nieuwe soorten. Hierbij moet ik wel een 

 

        
  Vosje    Smalband wespbij   
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kanttekening plaatsen: We weten niet of dit het inhalen is van achterstallige 

kennis, of ook de daadwerkelijke komst van nieuwe bewoners. Waarschijnlijk 

eerder het eerste dan het laatste. 

Op woensdagavond 7 juli gaf ik een presentatie via Zoom met de titel “Hoe 

herken je wilde bijen”. Hoewel het niet een gemakkelijke hobby is, is het wel 

een mooie en nuttige vrijetijdsbesteding. Zeker omdat nog maar weinig 

mensen de bijen goed kunnen determineren. Dit is één van de redenen 

waarom het werken in een werkgroep voordelen heeft. Daarom hoop ik dat er 

zich veel vrijwilligers zullen aansluiten bij de werkgroep “Wilde bijen”. Daarbij 

denk ik aan schrijvers, fotografen, determineerders, ambassadeurs, sprekers, 

kunstenaars, organisatoren en een coördinator. De spreekwoorden “Vier ogen 

zien meer dan twee” en “hoe meer zielen, hoe meer vreugd” zijn hierin zeker 

van toepassing. 

       Jan-Willem Hoogendoorn 

 

Waarneming 
In de Amsterdamse Waterleiding Duinen nabij de ingang Pannenland werd op 

22 juli door de Vlinderwerkgroep de Zuidelijke keizerlibel waargenomen. De 

Zuidelijke keizerlibel is kleiner dan de Grote keizerlibel. In tegenstelling tot de 

Grote Keizerlibel is het borststuk niet heldergroen maar grijs- tot violetbruin. 

Deze zuidelijke soort is duidelijk in opmars. 

 

 
Zuidelijke keizerlibel (foto Huig Bouter) 
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Eenoogkreeftjes 
Copepoda (Roeipootkreeftjes of Eenoogkreeftjes) zijn kleine kreeftachtigen. 

Vaak worden deze diertjes, die in zoet, zout, brak, stromend en stilstaand 

water leven, “cyclops” genoemd, maar van de enige honderden in ons land 

voorkomende soorten behoren slechts 5 tot het geslacht Cyclops, genoemd 

naar de Cyclopen, eenogige reuzen in de Griekse mythologie. Sinds enige 

jaren wordt ook het Grondelnijntje in Nederlandse wateren (kustwateren, 

Zeeuwse delta) waargenomen, een soort die parasiteert op grondels. In het 

Grevelingenmeer wordt dit roeipootkreeftje dikwijls op de Zwarte grondel 

gevonden. Het Grondelnijntje, een mariene soort, verdraagt brak water.  

 

Er zijn 2 groepen eenoogkreeftjes: vrijlevende (zoöplankton) en niet-

vrijlevende soorten. Tot de eerstgenoemde behoren filtervoeders (filter 

feeders), die zich met bijvoorbeeld plantaardig plankton voeden, en 

predatoren, die actief jacht maken op prooien. Bij de niet-vrijlevende heb je 

parasieten (bloed, lymfe, slijm en weefsel als voedselbron), die veelal een 

sterk afwijkende lichaamsvorm vertonen, en commensalen (onschadelijke 

gastorganismen). Vrijlevende roeipootkreeftjes komen vaak in enorme 

aantallen in het water en op de bodem voor. 

 

Het mannetje brengt m.b.v. het laatste paar 

borstpoten een spermapakketje naar het 

geslachtsapparaat van het vrouwtje, dat het 

sperma in een blaasje bewaart en gebruikt om er 

alle eitjes gedurende haar volwassen bestaan 

mee te bevruchten. Een legsel bestaat uit 

tientallen eitjes. Veel wijfjes dragen aan het 

genitale segment eieren met zich mee, in een 

paar eizakjes (bijv. bij Cyclops, zie afbeelding) of 

in een enkelvoudig eierklompje (bijv. bij het genus 

Diaptomus). Bij enige soorten worden de eitjes 

direct in het water afgezet. De larven die uit de 

eitjes komen, noemt men nauplius. Na een aantal 

vervellingen ontstaat een nieuwe larvale vorm, de 

copepodiet. Bij onze zoetwatersoorten is er 

sprake van in totaal 11 larvale stadia. Na de 

vervelling van het 5de copepodietstadium ontstaat  
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een adult eenoogkreeftje. Een aantal soorten overwintert als volwassen dier of 

als een copepodietstadium in of op de bodem, waarbij de ontwikkeling stilstaat 

(diapauze).   

 

De eerste antennen (voelsprieten) bevatten zintuigcellen, die reageren op 

mechanische en chemische prikkels. Ter verlaging van de waterweerstand 

kunnen deze “roeipoten”, de eerste antennen dus, langs het lichaam worden 

gelegd en daarna weer wijduit worden gehouden. Als dat snel achter elkaar 

gebeurt, lijkt het, of er met de “roeipoten” geroeid wordt, maar de echte 

zwemslagen worden gemaakt door de splijtpootjes aan de buikzijde en niet 

door de eerste antennen. Roeipootkreeftjes kunnen een hele tijd niet bewegen 

om vervolgens plotseling met schokjes vooruit te schieten. 

 

Een Deens onderzoek toonde aan, dat vrijlevende eenoogkreeftjes zichzelf 

kunnen lanceren. Bij zulke sprongetjes wordt een snelheid van 500 keer de 

eigen lichaamslengte per seconde bereikt! Die enorme sprongkracht wordt 

vooral aangewend om aan natuurlijke vijanden te ontkomen. 

 

Diatomeeën (eencellige algen met een uitwendig siliciumskelet) scheiden 

bepaalde gifstoffen (aldehyden) af. Als roeipootkreeftvrouwtjes diatomeeën 

consumeren, leidt dat ertoe, dat er veel minder eitjes uitkomen en dat 

bovendien larven vroegtijdig sterven. Je zou het een vorm van chemische 

oorlogsvoering kunnen noemen, gericht op belemmering van de voortplanting 

van natuurlijke vijanden. 

       Aart Pijl  

 

Insecten camera 
Om meer inzicht te krijgen in de achteruitgang van insecten zijn vorig jaar door 

Naturalis op 85 plaatsen in Nederland insecten camera’s geplaatst. Deze 

camera’s zijn speciaal ontworpen om insecten te tellen. Voor de camera is op 

32 cm afstand een geel gekleurd scherm geplaatst. De kleur geel is gekozen 

omdat dat de meeste insecten aantrekt. Deze intelligente camera’s maken 

elke 10 sec. een foto. Deze foto’s worden via een dataverbinding doorgebeld 

naar een centrale server. Daar worden de foto’s geanalyseerd. De camera telt 

het aantal insecten, identificeert ze en bepaalt de biomassa. Onze afdeling is 

gevraagd een dergelijke camera te plaatsen. Vorig jaar heeft die gestaan van 

half juli tot half september in de tuin van de fam. Lourier in Hazerswoude-dorp. 
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De resultaten laten zien dat het aantal organismen per uur het hoogst was 

tussen 22.00 uur en 03.00 uur De totale biomassa in die 2 maanden was 354 

gram bestaande uit micro en macro nachtvlinders, schietmotten, dansmuggen 

en overige insecten. Ook dit jaar is er een camera geplaatst.  

 

\ 

Insectencamera (foto Jan Uilenbroek) 

 

Nieuws van de vlinderwerkgroep 
Marcel Mikkers heeft de coördinatie van de vlinderwerkgroep overgenomen 

van Huig Bouter. Sinds juni kijkt Marcel elke 3e vrijdag van de maand op het 

infocentrum aan het Heempad naar nachtvlinders.  

 

 
Ligusterpijlstaart (foto Marcel Mikkers) 
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Een bijzondere plant 
Tijdens de KNNV wandeling in de Krimpenerwaard van 7 augustus werd in de 

berm een voor iedereen onbekende vlinderbloemige gevonden. Het mobieltje 

van een van de deelnemers gaf 

uitkomst. Het apparaat liet weten 

dat het Galega was. Ook wel 

Geitenruit genoemd. Niemand 

had er ooit van gehoord. De 

naam Geitenruit is misleidend, 

want de plant behoort niet tot de 

Wijnruitfamilie maar tot de familie 

van de vlinderbloemigen. De 

Flora van Heukels vermeldt 

Galega officinalis als verwilderde 

tuinplant. Galega blijkt echter een 

plant te zijn met bijzondere 

eigenschappen. De plant bevat 

een stof die een bloedsuiker 

verlagende werking heeft. Het 

daarvan afgeleide geneesmiddel 

Metformine is thans het meest 

gebruikte geneesmiddel voor 

patiënten met type-2 diabetes. 

Al in de Middeleeuwen werd Galega gebruikt bij de behandeling van 

suikerziekte.  

      Jan Uilenbroek 
 

Fotoverantwoording 

Voorpagina Gekraagde aardster (foto Paul van Drimmelen 

pg. 5  Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (foto Huig Bouter) 

pg. 10   Bosbeekjuffer (man) (foto Elly Meinert) 

  Bosbeekjuffer (vr.) (foto George de Vries) 

  Weidebeekjuffer (paringswiel) (foto Nel Kempers) 

pg. 12  Vosje en Smalband wespbij (foto’s Jan-Willem Hoogendoorn) 

pg. 14  Cyclops (internet, free-image) 

pg. 17  Geitenruit (foto Marjan Veerman) 
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Activiteitenprogramma (onder voorbehoud) 
Nu de maatregelen rond corona wat zijn versoepeld zijn er dit najaar ook 
activiteiten in het infocentrum georganiseerd. Voorlopig is het wel raadzaam je 
voor een activiteit aan te melden bij de begeleider. Voor de excursies die we 
per auto maken wordt van de mensen die meerijden een ‘liftergeld’ gevraagd 
van 10 cent per gereden kilometer. Dit bedrag wordt met de bestuurder 
verrekend. De KNNV is niet aansprakelijk voor ongevallen en beschadiging of 
verlies van eigendommen. 
 

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 

Aanmelden via Lourien van der Hoek (secretaris@gouda.knnv.nl) 

 

Zondag 3 okt.  Natuur op het Heempad 

In het infocentrum zijn ter gelegenheid van de Week van de Veldbiologie 

diverse natuuractiviteiten. Tevens zal aandacht worden besteed aan het feit 

dat het Heempad 40 jaar bestaat. Het infocentrum is open van 14.00 tot 16.00 

uur. 

 

Zaterdag 16 okt. Vogelexcursie Pier van IJmuiden 

In het verleden zijn hier behalve veel steenlopers, paarse strandlopers en 

drieteenstrandlopers vaak verrassende waarnemingen gedaan zoals een 

Bokje en op zee Jan van Genten. 

Vertrek: 9.00 uur NS station Gouda, Bloemendaalse zijde 

Begeleider: Kees Hendriks. Aanmelden via cahendriks@hetnet.nl. 

 

Zaterdag 23 okt. Paddenstoelenexcursie  

We gaan op zoek naar paddenstoelen in de duinen bij Meyendel. 

Vertrek: 10.00 uur NS station Gouda, Bloemendaalse zijde 

Excursieleider: Paul van Drimmelen. Aanmelden via pvdrim@gmail.com. 

 

Zaterdag 30 okt. Ledendag 

Het bestuur nodigt u uit voor de ledendag die dit jaar wordt gehouden in het 

Streekmuseum in Reeuwijk. Voor meer informatie zie pagina 4 van dit blad. 

 

 

mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:cahendriks@hetnet.nl
mailto:pvdrim@gmail.com
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Woensdag 17 nov. Lezing over wilde bijen 

Deze lezing wordt gegeven door Hans van Helden, natuurfotograaf en 

insectenkenner. De lezing is speciaal georganiseerd ter inspiratie voor de 

werkgroep wilde bijen in oprichting. De lezing wordt gegeven in het 

infocentrum Heempad en begint om 20.00 uur. Aanmelden via 

secretaris@gouda.knnv.nl. 

 

Woensdag 1 dec. Dag- en nachtvlinders en hun rupsen 

Deze lezing wordt gegeven door Huig Bouter. Na uitleg over het verschil van 

dag- en nachtvlinder, van macro- en microvlinders zal hij plaatjes laten zien 

van allerlei soorten als vlinder en als rups. De lezing wordt gegeven in het 

infocentrum Heempad en begint om 20.00 uur. Aanmelden via 

secretaris@gouda.knnv.nl. 

 

Zaterdag 18 dec. Vogelexcursie naar de Willeskop 

Bij Oudewater ligt een interessant gebied waar we in het verleden veel 

eenden en ganzen hebben gezien. 

Vertrek: 10.00 uur NS station Gouda, Bloemendaalse zijde 

Begeleider: Marius van Rouwendal. Aanmelden via marius01@caiway.nl. 

 

Zondag 2 jan.  Strandwandeling 

We lopen van Scheveningen over het strand naar Kijkduin, drinken daar koffie 

en lopen terug door de duinen. 

Vertrek: 10.00 uur NS station Gouda, Bloemendaalse zijde 

Begeleider: Frans Kingma. Aanmelden via kingmafrans@gmail.com. 

 
Woensdag 5 jan. Nieuwjaarsborrel 

In het infocentrum aan het Heempad hopen we weer onze traditionele 

nieuwjaarsborrel te houden. We zijn benieuwd naar uw natuurervaringen. 

Laptop en beamer zijn aanwezig. Aanvang 20.00 uur. 

Aanmelden via secretaris@gouda.knnv.nl 

 

Zaterdag 15 jan. Vogelexcursie Surfplas Reeuwijk 

Om de wintergasten te zien maken we een rondje rond de Surfplas. 

vertrek: 10.00 uur parkeerterrein voor restaurant Reeuwijkse Hout. 

Begeleider: Kees Hendriks. Aanmelden via cahendriks@hetnet.nl 

mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:marius01@caiway.nl
mailto:kingmafrans@gmail.com
mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:cahendriks@hetnet.nl
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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. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afzender/ledenadministratie 

Lage Gouwe 112 

2801 LK Gouda 
 


