
     

KNNV afd. Gouda e.o. 
Nieuwsbrief nr. 2 

                                  februari 2022 
 
Natuur in de winter 
Op zondagmiddag 6 februari (14 -16 uur) zijn er verschillende 
natuuractiviteiten op het Heempad en in het Infocentrum Gouda. Ga 
mee met de natuurwandeling of duik in de wereld van de mossen, 
korstmossen, katjes en knoppen. Vraag een gratis tuinadvies aan 
de tuinambassadeurs. Tot 6 februari. 

 
Algemene Ledenvergadering 2022 
Woensdagavond 9 februari om 20:00 uur wordt de ALV 2022 gehouden in het Infocentrum. 
Als u deze vergadering wilt bijwonen meldt u zich dan aan per mail bij de secretaris 
secretaris@gouda.knnv.nl  
Het aantal deelnemers (exclusief bestuur) is vanwege coronamaatregelen gesteld op 10 
personen. Er is natuurlijk ook een mogelijkheid om de vergadering digitaal bij te wonen (na 
aanmelding ontvangt u een linkje). 
 
Steun de Petitie voor Natuur inclusief bouwen 
Voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Meer info op de website 
https://www.petitienatuurinclusiefbouwen.nl/over/info/  

 
Waarnemingen in de regio Gouda 

      
Door het zachte weer in december was deze   Jeneverbeskielwants (foto Nico Kranenburg) 
kikker uit de winterslaap ontwaakt (1 jan. 2022) 
(foto Maria Ket) 

 
Vogelcursus 2022 
Deze cursus begint op donderdag 24 februari. De cursus 
bestaat uit 4 theorieavonden en 4 excursies.  
De theorieavonden worden gegeven in het infocentrum 
Heempad. Voor meer informatie zie de KNNV website of de 
         Grote bonte specht (huig Bouter)    → 
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Natuurvriend. Het maximum aantal deelnemers is 15. Voor deze cursus kunt u zich opgeven 
bij Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).  
 
De KNNV Gouda activiteiten starten weer op 
Half januari was de vogelexcursie rondom de Surfplas Reeuwijk. Ondanks de mist waren 
veel deelnemers op deze excursie afgekomen (een gezellig samenzijn) . 
De plantenwerkgroep is op woensdag 19 januari naar het Noorderhout geweest. Enerzijds 
kijken naar de winterkenmerken van bomen en struiken maar ook aandacht voor 
paddenstoelen en ontluikende natuur. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gekraagde aardster (Maria Ket)       Wollige sneeuwbal (George de Vries)    Smeerwortel (Aafke ten Kate) 

In januari 2022 is KNNV Gouda e.o. actief geweest op vele fronten 
o.a. - overleg Rijnland i.v.m. Natuuracademie Reeuwijkse Plassen - overleg omgevingsdienst 
Haaglanden i.v.m. bezwaar renovatieproject Kort Haarlem - zienswijze Het Klooster Gouda 
(zorg wat betreft vergroeningsdoellingen Gouda) - Groenoverleg met Goudse ambtenaren   
- kennismaking wethouder Michel Klijma- van der Laan en de tuinambassadeurs. 
 
Fotoboek “Noorderhout in 4 jaargetijden” 
Jan-Willem Hoogendoorn heeft een fotoboek gemaakt over het Noorderhout in 4 
jaargetijden. Het boek is te bestellen bij j.w.hoogendoorn@hetnet.nl. De kosten zijn 45 euro. 

 

 
 
Verzoek: geef interessante waarnemingen door (liefst met locatie en eventueel met foto) aan 
j.uilenbroek@hccnet.nl. 
 

Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Jan Uilenbroek (redactie@gouda.knnv.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 26 februari  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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