
Helpt u ons om meer te doen voor natuur 
en klimaat in Gouda en omgeving?



Wie zijn wij?



Waar staan we voor?

Samen

 Natuur bestuderen

 Natuur beleven

 Natuur beschermen

 Dat overdragen aan anderen

In Gouda en wijde omgeving



Wat is het doel van deze avond?
• Wij willen u informeren over de vele mogelijkheden die er bij 

ons  zijn om iets te doen voor natuur en klimaat in stad en 
regio.

• We hopen dat u iets opvalt dat u zo leuk en/of belangrijk vindt, 
dat u eventueel de tijd die u daar voor over heeft voor wilt 
inzetten.

• Wij vragen u na afloop om ons te mailen of iets uw interesse 
heeft.

• Die interesse groepen krijgen geheel vrijblijvend nadere 
informatie, soms zelfs een cursus.

• Blijft u geïnteresseerd dan kunt op proef een tijdje meedraaien.



Waar kunt u ons mee helpen?
Een overzicht

 Doe-activiteiten

 Tuinambassadeur: tuinadviezen geven, helpen bij acties b.v. geveltuinen aanleggen

 Planten en dieren waarnemen en rapporteren

 Vrijwillig landschapsbeheer e.a. : knotploegen; nestkasten; oeverzwaluwenhotel; paddentrek

 Onderzoek en Voorlichting:

• Meehelpen met onderzoek, bv waterkwaliteit, vegetatie ontwikkeling, voorkomen ringslangen

 Helpen bij publieksexcursies, lezingen, cursussen, Natuuracademie

 Natuurbelangen bewaken en vertegenwoordigen

Regionale natuurbescherming, kansen en bedreigingen signaleren, oplossingen bedenken  en 
overleggen met overheden

 Versterken bestuur en werkgroepen 

• coördinatie, public relations etc. e



Helpt u ons het groen in de stadstuin te 
vergroten

Tuinambassadeurs

Tuinambassadeurs



Waar staan de Tuinambassadeurs voor?

Samen vergroten van de groene leefomgeving

 Handen uit de mouwen

 Adviseren

 Promoten

 Samenwerken

Tuinambassadeurs



Planten en dieren waarnemen en rapporteren
In je eigen wijk een deel van de biodiversiteit monitoren
zodat we de Gemeente kunnen adviseren en assisteren bij het maken 
van beleid, b.v. als er sprake is van nieuw- of verbouw is het 
belangrijk als we weten dat er bepaalde (beschermde) dier- of 
plantensoorten aanwezig zijn, waarvoor maatregelen moeten 
worden genomen. Dit kan vrij eenvoudig tijdens een wekelijks 
fietsrondje, wandeling of bij het dagelijks uitlaten van de hond; 
(melden op Waarneming.nl).

Vogeltelling Gouwebos te Waddinxveen
t.b.v. SOVON Vogelonderzoek Nederland (november - maart);

SOVON MUS (meetnet urbane (vogel)soorten)

Waarnemen en rapporteren



Onderhoud Oeverzwaluwkasten Gouwe Park 
(5 kasten elk met 30 nesten)

Productie en Onderhoud nestkasten 
Goudse Hout (30), Gouwebos (35)
en Reeuwijkse Hout (30) 

Beheer nestkasten



Landschapsbeheer e.a. 
bv paddentrek, reuzenberenklauwbrigade

Onderhoud en landschapsbeheer



Onderzoek natuurgebied

Onderzoek en voorlichting



Publieksexcursies

Excursies, lezingen , cursussen



Excursies, lezingen en cursussen



Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

Met het IVN delen we de werkgroep Natuuracademie 
Reeuwijkse Plassen, die met een gezamenlijke 
werkgroep minicursussen verzorgt met een theoretische 
avond en een praktische ochtend. Onderwerpen waren 
Reeuwijkse Plassen onder water+ biodiversiteit+ jacht 
etc.
We hebben mensen nodig die ons hier helpen de natuur 
in het Plassengebied te bevorderen

Excursies, lezingen en cursussen



Natuurbescherming door beleidsbeinvloeding
Direct aan tafel met gemeenten en andere overheden en instanties over natuurbeleid

Natuurbescherming door beleidsbeinvloeding

Overheden 
vragen ons en wij 
overheden over 
hoe de natuur te 
beschermen.

Met een netwerk 
van deskundigen
Hebben we een 
stevige inbreng, 
maar helaas nog 
te weinig mensen
om al het werk
aan te kunnen. 



Versterken bestuur en werkgroepen, coördinatie en PR

Op onze website:  https://gouda.knnv.nl vind je niet alleen al 
onze algemene activiteiten maar ook die van onze diverse 
werkgroepen met hun eigen specifieke onderdeel van de 
natuur gerichte excursies en  werkzaamheden. 
Ook hier valt veel goeds te doen voor onze natuur.

Ook het bestuur kan hulp gebruiken. 

Versterken bestuur, coördinatie en PR



PR 

persberichten

Handig wat betreft social media, websites en PR 
weet dat we je dringend nodig hebben


