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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 
vlinderwerkgroep@gouda.knnv.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 
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Van de voorzitter 
Eindelijk een nieuw kabinet. Het moet direct uit de stijgbeugels om de enorme 

opgaven wat betreft natuur, klimaat, stikstof, energietransitie, woningbouw, 

gezondheidszorg etc. etc. aan te pakken. Daar krijgen wij als KNNV Gouda 

e.o.- zij het op een heel andere schaal - ook mee te maken. Onze mening als 

gevestigde natuurpartij wordt steeds meer gevraagd. 

Ook COVID stelt ons voor problemen en we zoeken naar wegen om zo goed 

mogelijk onze leden en het Goudse publiek te betrekken bij de biodiversiteit in 

onze omgeving om hen zo te laten genieten van al het moois dat de natuur 

ons kan bieden. 

Wel hebben we daar als bestuur hulp bij nodig. Een recente wervingsactie 

bleek niet erg succesvol. Wellicht brengt het nieuwe jaar veel goede 

voornemens naar boven. Onze website en PowerPoint laten zien welke steun 

we kunnen gebruiken. 

 

Mutaties 
Opgezegd hebben: Patrick Heuvelman, Marianne van der Heyden, Sietse Kamer, 

Bruno Koopmans, Kok Kruyt, Tineke Moonen, Gerben Nieuwland, Hetty Voskuilen, 

Marianne Weenink, Nel van Wijngaarden, Bert van Zanen.  

Nieuwe leden: Margot Bal, Jos van Emst, Cor Martijn, Mike Melis, Mike Mikkers, Wil 

Sluis, Sjaak Witteveen, Koen Workel.  
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Algemene ledenvergadering 
woensdag 9 febr. 2022, 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 voorstel contributieverhoging ingaand 2023 

13 jaarplan 

14 rondvraag 

15 sluiting 

 

Na de pauze zal Ton Bos vogelfoto’s laten zien van zijn reis naar Gambia 

Voor deze vergadering dient u zich aan te melden (secretaris@gouda.knnv.nl) 

omdat i.v.m. corona de ALV mogelijk online wordt gegeven. 

 

Midweek in de Achterhoek 

De midweek is dit jaar van 13 tot 17 juni in de Achterhoek. Er zijn 3 bungalows 

geboekt in een vakantiepark iets ten Westen van Winterswijk. Er was plaats 

voor 12 personen en die hebben zich via de nieuwsbrief in november al 

ingeschreven. Het vakantiepark ligt te midden van moerasvenen, beekdalen 

en bossen. Vlak over de Duitse grens ligt het Zwillbrockerven waar een 

flamingokolonie zich heeft gevestigd. 

      Marjan Veerman 

  

mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
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Minicursus tuinvogels herkennen 
Als voorbereiding van de nationale tuinvogeltelling op 29 en 30 januari bieden 

we een minicursus tuinvogels herkennen aan. De cursus wordt online via 

Zoom gegeven door Marius van Rouwendal op donderdag 20 januari van 

20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Het cursusgeld bedraagt 5 euro voor leden 

van KNNV en IVN en 7,50 voor niet-leden. Voor deze cursus kunt u zich 

opgeven bij Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).  

 

 
 Heggemus (foto Huig Bouter)        Ringmus (foto Huig Bouter) 
 

Verslag van de vlinderwerkgroep. 
Zoals jullie eerder gelezen hebben heeft Huig Bouter het coördinatorschap 

overgedragen aan Marcel Mikkers. Huig Bouter blijft wel nachtvlinderen. 

Wij leden van de nachtvlindergroep bedanken Huig voor het vele werk wat 

daaraan verbonden was en wensen Marcel veel succes met de 

vlinderwerkgroep, 

We gaan volgend jaar met z’n allen weer op pad. Het afgelopen jaar hebben 

we ook met Corona te maken gehad. Ook hebben wij te maken gehad met de 

storm die in Leersum raasde. Op onze vaste plek hebben we twee maanden 

niet kunnen nachtvlinderen. Eerst moesten de omgewaaide bomen en takken 

worden verwijderd.  

Maar alles bij elkaar hebben wij 35 avonden genachtvlinderd. Dit jaar zijn de 

soorten en aantallen minder dan vorig jaar. Zo zagen wij maar 2 keer een rood 

weeskind ,1 klein avondrood en 1 grote groenuil. 

       Ad Spee 
 

  

mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
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Grote bonte specht (foto Huig Bouter) 

 

Vogelcursus 2022 

Na de succesvolle vogelcursus vorig jaar met Zoom (61 deelnemers) willen 

we dit jaar weer een cursus live aanbieden in het infocentrum Heempad. De 

cursus bestaat uit 4 theorieavonden en 4 excursies. De theorieavonden zijn op 

donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. De excursies zijn op zaterdagmorgen 

met uitzondering van één hele dag excursie.  

Het programma ziet er als volgt uit. 

Donderdag 24 febr. Vogels in herfst en winter door Marius van Rouwendal 

Donderdag 10 maart Roofvogels door Marius van Rouwendal 

Donderdag 24 maart Weidevogels door Gert-Jan Pieterse en Stef Strik 

Donderdag 7 april Vogels en bomen door Gert-Jan Pieterse en Stef Strik 

De excursies zijn: 

Zaterdag 26 febr. Surfplas Reeuwijk 

Zaterdag 12 maart de Inlagen op Schouwen-Duiveland 

Zaterdag 26 maart Driemanspolder bij Zoetermeer 

Zaterdag 9 april Hooge Boezem bij Haastrecht 

De kosten van deze cursus zijn voor leden van KNNV en IVN 40.00 euro en 

voor niet-leden 55 euro. Het maximale aantal deelnemers is 15. Voor deze 

cursus kunt u zich opgeven bij Jan Uilenbroek, email: j.uilenbroek@hccnet.nl. 

 

Het is mogelijk dat de cursus online via Zoom moet worden gegeven. De 

cursus wordt dan alle 4 avonden door Marius verzorgd. Daarover wordt medio 

januari beslist. Het cursusgeld bedraagt in dat geval 20 euro.  

  

mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
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Pier Werksma en het Stormpoldervloedbos 
Het Stormpoldervloedbos is een zoetwatergetijdegebied langs de Lek in 

Krimpen a/d IJssel. Eb en vloed hebben er vrij toegang en zorgen voor een 

biotoop waarin o.a. de Spindotter en Zomerklokje voorkomen. 

Zoetwatergetijdegebieden hebben we niet veel meer in Nederland. 

Aanvankelijk was het plan de slikplaat langs de Lek in te polderen voor de 

landbouw. In 1971 is besloten dit gebied te behouden als natuurgebied. Er 

werd een dijk om het gebied gelegd met duikers zodat het water bij vloed er in 

en bij eb eruit kon stromen. Pier Werksma heeft zich vanaf het begin bezig 

gehouden met de inrichting, de herinrichting in 1993 en bescherming van de 

polder. Om juridische processen te kunnen voeren werd hij lid van de KNNV 

afd. Gouda. Immers statutair behartigt onze afdeling de natuur in de 

provincies Zuid-Holland en Utrecht. Samen met Frans Kingma heeft hij met 

succes actie gevoerd tegen aantasting van dit gebied. Na 50 jaar vond Pier 

dat een ander het maar moest overnemen. Op Vrijdag 17 september heeft hij 

het dossier officieel overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap. Tijdens 

deze bijeenkomst gaven Pier Werksma en zijn opvolger Arie de Gelder voor 

genodigden van Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, de Gemeente 

Krimpen a/d IJssel en de KNNV afd. Gouda een historisch overzicht waarna 

Pier uitvoerig werd bedankt. Eerder had Pier al een lintje gekregen voor zijn 

verdiensten. 

       Jan Uilenbroek 

 

 
Pier Werksma (foto Jan Uilenbroek) 
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De Hop in Waddinxveen 
Wij doen in het Gouwebos en de Voorofsche polder maandelijks in het najaar 

en in het voorjaar tellingen voor Sovon. Op 1 januari 2019 heb ik de 

coördinatie van de tellingen overgenomen van Cock Scheewe. We beginnen 

de tellingen in september en eindigen in april. De harde kern van de tellers 

bestaat uit Daniel Benders en mijzelf. 

Zaterdag 18 september zijn we gestart met de allereerste telling van het 

seizoen 2021-2022. Vanaf de parkeerplaats nabij de begraafplaats in 

Waddinxveen lopen we al jaren een vaste route, eerst door het Gouwebos-

Oostzijde, vervolgens onder het spoor door naar het Gouwebos-Westzijde en 

we eindigen in de Voorofsche Polder. Nadat we het Gouwebos-Oostzijde 

hadden geteld met leuke waarnemingen van Vuurgoudhaan, Kleine karekiet 

en IJsvogel liepen we onder het spoor door naar het Gouwebos-Westzijde. In 

het begin was het behoorlijk stil, maar toch zagen we twee boomvalken!! Aan 

de buitenrand aangekomen, hadden we een wijds uitzicht op een 

boomkwekerij (waar in de winter vaak grote aantallen koperwieken en 

kramsvogels te zien zijn). Op de paardenweide telden we Houtduif, Kauw, 

Turkse tortel en Zwarte kraai. Verder was er niets te zien. Echter net voordat 

we verder wilden gaan met de telling, dacht ik: ik kijk nog één keer de paaltjes  

 

 
Belangstelling voor de Hop (foto Marius van Rouwendal) 
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af voor een Tapuit. Tot mijn grote verrassing zag ik geen Tapuit, maar een 

Hop. De vogel liep tussen de alpaca’s en de paarden continue te foerageren 

en was heel mooi te bekijken. We waarschuwden meteen de lokale  

Waddinxveense vogelapp groep en de Groene Hartapp groep, waarna ik de 

waarneming van de vogel op waarneming.nl plaatste. Al gauw kwamen de 

lokale vogelaars aanfietsen. Er was al snel een krantenartikel in het AD en de 

volgende dag was de vogel in het nieuws op Hart van Nederland. 

Ik moet zeggen, dat de telling wat langer duurde dan normaal en we pas om 

14.30 uur klaar waren in plaats van 12.00 uur. Er hebben heel veel mensen 

genoten van de vogel, die zich goed liet bekijken en heel fotogeniek (zie de 

foto’s op pg.10). 

       Gert Vonk 

 

Opening van het nachtvlinder seizoen 
Vrijdagavond 4 maart 

opent Marcel Mikkers 

weer het nachtvlinder 

seizoen. Elke derde 

vrijdag van de maand 

spant hij een laken met 

een lamp ervoor op het 

infocentrum Heempad. 

Vorig jaar in juni is hij 

ermee begonnen. Dat 

heeft voor het Heempad 

al tientallen nieuwe 

soorten opgeleverd 

alsmede enkele 

zeldzaamheden zoals de 

Kadeni-stofuil. Dit is een trekvlinder uit Zuid-Europa, die in 2006 voor het eerst 

in Nederland is waargenomen. De naam Kadeni-stofuil is vernoemd naar Carl 

Gotthelf Kaden (1786-1868), in die periode een bekende vlinderverzamelaar 

uit Dresden. Hij had dus eigenlijk Kaden’s stofuil moeten heten. 
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De Hop in Waddinxveen 
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Geveltuinenactie in Korte Akkeren  
Veel blije gezichten bij actie 'Tegel eruit, Plant erin' in Korte Akkeren. 

De gezamenlijke activiteit van Gouda Bruist, Sociaal Korte Akkeren, Stichting 

Bizon en de Tuinambassadeurs kreeg zijn bekroning op 4 september op een 

mooie zonnige zaterdag. Bijna 50 bewoners haalden een prachtig gevulde tas 

met planten af op de Futseltuin. De Tuinambassadeurs hadden ca. 350 

planten uitgezocht en aangeleverd. Op de vrijdag voorafgaande aan de 

actiedag waren deze planten door 4 tuinambassadeurs over meer dan 50 

tassen gesorteerd op zon, schaduw dan wel halfschaduw. 

Zaterdag bij de overhandiging waren weer 4 tuinambassadeurs paraat om 

uitleg te geven over de planten in de tas en het onderhoud van de geveltuin. 

De deelnemers kregen een door de Tuinambassadeurs opgestelde flyer over 

de aanleg van een 

geveltuin. 

Gouda Bruist was 

de initiatiefnemer 

en verantwoor-

delijk voor de 

organisatie. 

Sociaal Korte 

Akkeren was o.a. 

actief in de wijk 

met het bekend 

maken van de 

actie en het 

uitdelen van 

grond. Stichting 

Bizon zorgde voor 

de logistiek en haalde de tegels op. De Tuinambassadeurs draaiden mee in 

de voorbereiding en hebben met name bijgedragen aan het goede verloop 

van de geveltuinaanleg en de logistiek van de overhandiging van de planten. 

Dit was de tweede actie in Korte Akkeren. Ook in 2020 werden al 50 

geveltuinen aangelegd. Mooi dat Korte Akkeren weer wat groener en 

gezelliger is geworden met de geveltuintjes! 

       Christa Schut 
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40 jaar Heempad 
Eind jaren zeventig besloot Gouda om het openbaar groen ecologisch te gaan 

beheren. Dat wil zeggen geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en planten 

gebruiken die hier van nature voorkomen. Daartoe werd in 1981 André van 

Kleinwee als stads ecoloog aangesteld. Het terrein tussen de Bloemendaalse 

weg en de Prinsessenflats werd als proefobject ingericht. Het is uiteindelijk de 

kraamkamer geworden voor de andere groengebieden in de stad zoals de 

Noorderhout, de Groene Wal en het Steinse Groen. 

Het ecologisch groenbeheer in Gouda werd in 1993 beloond met een 

gemeentelijke natuurprijs van 50.000 gulden. Dit was met name naar 

aanleiding van de aanleg van het Noorderhout, een groenstrook tussen de 

A12 en de wijk Bloemendaal. Het geldbedrag is besteed aan de bouw van het 

infocentrum, waar we sinds 2018 geregeld onze lezingen en cursussen 

kunnen geven.  

Het Heempad bestaat nu 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan was afgelopen 

oktober in het infocentrum een bijeenkomst georganiseerd. André had een 

fototentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het Heempad. 

Wethouder Hilde Niezen ging in op het groenbeheer in Gouda, waarna André 

van Kleinwee een rondleiding gaf op het Heempad. In het infocentrum had de 

afdeling in het kader van de Week van de Veldbiologie 2 activiteiten 

georganiseerd; verspreiding van vruchten en zaden en jacht op kleine 

beestjes. Verder waren er 2 promotietafels over resp.de KNNV en de 

tuinambassadeurs. Helaas waren er door de aanhoudende regen weinig 

bezoekers. 
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Natura 2000-natuurherstel voor 

Broekvelden/Vettenbroek/Oukoop/Stein-noord? 

Het gaat niet geweldig in polder Stein-noord, qua waterkwaliteit, qua 

waterleven en (deels) qua landvegetatie, wel waren er dit jaar wat meer 

grutto's dan de voorgaande jaren. Rijnland, de provincie en Staatsbosbeheer 

hebben het er druk mee. Zeker ook omdat niemand goed weet wat er aan de 

hand is en aan welke ‘knoppen’ er moet worden gedraaid. De KNNV is er 

nauw en actief bij betrokken (en pretendeert evenmin te weten wat er moet 

gebeuren). 

Inmiddels gaat de aandacht uit naar het hele Natura2000-gebied van plas 

Broekvelden, Vettenbroek, Oukoop tot en met polder Stein-noord. 

Provincie en Rijnland zijn apart, maar op elkaar afgestemd, gestart met een 

project voor dat hele N2000-gebied en de KNNV zit bij beiden in de 

begeleidingscommissies. Rijnland met 

een groot opgezet (water)herstelplan, de 

provincie met een voorbereidend project 

voor het beheerplan dat verplicht is door 

de aanwijzing tot Habitatrichtlijngebied. Dit 

laatste verdient een toelichting. 

Het N2000-gebied was tot nu alleen 

aangewezen als Vogelrichtlijngebied, ter 

bescherming van een aantal specifieke 

vogelsoorten. Er is al vele jaren discussie 

over het eveneens aanwijzen als Habitatrichtlijngebied, primair voor 

bescherming en herstel van de wilde Kievitsbloem, waarvoor de KNNV zich 

ook al jaren inzet. Onder druk van de Europese Commissie had het kabinet 

eindelijk besloten deze aanwijzing door te zetten, ondanks boerenverzet. Maar 

het duurde allemaal opnieuw erg lang, te lang voor de Europese Commissie. 

Die heeft daarom het gebied zelf aangewezen, in één moeite door ook voor 

twee vissoorten en een slakkensoort! Het hele gebied heeft nu de zware 

rechtsbescherming van N2000. Dat betekent de dwingende opdracht aan 

vooral de provincie en Rijnland om te zorgen voor natuurherstel! Wij zijn 

benieuwd hoe die dat gaan doen. Hun huidige plannenmakerij nemen we 

serieus. Maar de KNNV zal er bovenop blijven zitten opdat de plannen 

daadwerkelijk tot natuurherstel leiden. Want daar gaat het uiteindelijk om. 

 

      Ton Bos en Piet van Ipenburg 
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De Roerdomp 
Roerdompen hebben altijd al tot mijn verbeelding gesproken. Het zijn 

mysterieuze vogels die een verborgen leven leiden in het riet. Roer is een 

oudhollands woord voor riet. Het is geen sinecure een roerdomp te zien te 

krijgen. Als je al weet waar er één zit en dat kun je in het voorjaar horen aan 

het hoempen, dan blijft hij toch nog onzichtbaar voor je. Een foto maken is al 

helemaal een unicum, je moet eindeloos geduld en geluk hebben wil een 

roerdomp zich aan je vertonen. Je staat immers te wachten op een vogel waar 

je geen afspraak mee hebt. ’s Winters heb je nog de meeste kans, want dan 

zijn er ook roerdompen uit Oost-Europa die hier komen overwinteren. 

Karakteristiek voor de roerdomp is ook zijn manier om zich onzichtbaar te 

maken. Meent een roerdomp dat hij 

wordt gezien, dan neemt hij de 

paalhouding aan en buigt met zijn kop 

en hals mee met het wuivende riet, 

daarbij volledig vertrouwend op zijn 

schutkleur. Zo valt hij volkomen weg 

tegen het riet. Zo stond ik eens met 

mijn camera in de aanslag te wachten 

op een plek waar ik al eens eerder 

een roerdomp gezien had, stapte er 

zo maar één uit het riet die 

ogenblikkelijk de paalhouding aannam 

toen we oogcontact maakten. Ik boog 

me voorzichtig iets naar voren en 

wilde een serie foto’s maken. “Wat ziet 

u daar?”, vroegen een paar 

belangstellende wandelaars. Ik keek 

verschrikt op, draaide mijn hoofd om 

en zei: “daar staat, pardon daar stond 

een roerdomp” en ik zag hem nog net 

in het riet verdwijnen. Weg magisch moment, want zodra het oogcontact weg 

is, verdwijnt hij namelijk geruisloos in het riet. 

Inmiddels is het tij gelukkig wat gekeerd. In Nederland is door toedoen van 

verschillende natuurorganisaties beduidend meer ‘moerasriet’ tot ontwikkeling 

gekomen waar de roerdomp zich bij uitstek thuis voelt. Denk daarbij aan de 

Oostvaardersplassen, de Weerribben en de Onlanden in Groningen. Maar ook 
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dichterbij in de omgeving van Gouda zoals het Bentwoud, de Groen-blauwe 

zone en het Doovegat is de biotoop voor deze reigerachtige sterk verbeterd. 

Het aantal roerdompen in Nederland is daardoor, net als bij de overige 

reigers, behoorlijk toegenomen (ruim 500 broedparen). Zo heeft in Gouda 

Westergouwe in de zomer van 2020 een stel roerdompen gebroed en ze 

hebben zich bij de voedselvluchten ook regelmatig laten zien. De bewoners 

kunnen in eerste instantie het roepen/hoempen van het mannetje niet thuis 

brengen en halen de gekste ideeën in hun hoofd, kinderen kunnen er ’s-

nachts niet van slapen. Nu zijn ze er wel aan gewend en ook trots op het feit 

dat deze schuwe vogels zo dichtbij broeden. Ja het gaat goed met de 

roerdomp. Ook ik heb inmiddels het geluk gehad al diverse roerdompen te 

hebben gefotografeerd, ondanks de steeds terugkerende vraag: ‘wat ziet u 

daar?’ Maar ‘gewoon’ zal het voor mij nooit worden. 

Nog veel zeldzamer dan de roerdomp is zijn kleine neef de woudaap. Deze 

reigertjes broeden ook in onze omgeving en dat is zeer opmerkelijk want 

landelijk zijn er misschien maar zo’n 50 broedparen. Over de woudaap een 

volgende keer. 

      Marius van Rouwendal 
 

 
Roerdomp (foto Ton Bos) 
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Programma publieksactiviteiten (onder voorbehoud) 
Zondag 6 febr.  Natuur op het Heempad (14.00-16.00 uur) 
   thema: winteractiviteiten 
   locatie: infocentrum 
Zaterdag 5 maart Vogelexcursie in het Weegje (10.00-12.00 uur) 
   startpunt: parkeerterrein Praathuis 
Zondag 10 april  Excursie stinsenplanten op het Heempad 
   (14.00-15.30 uur) 
   startpunt: infocentrum 
Zondag 1 mei  Natuur op het Heempad (14.00-16.00 uur) 
   thema: lenteactiviteiten 
   locatie: infocentrum 
Zondag 15 mei  Hofstedendagen (11.00-17.00 uur) 
   locatie infocentrum 
 

 
 
Inloopmiddagen 
Elke eerste zondag van de maand is in het infocentrum van 14.00 tot 16.00 
uur een tuinambassadeur aanwezig die voorlichting kan geven over 
natuurvriendelijk tuinieren. 
 

Fotoverantwoording 
omslag  Blauwborst (foto Marius van Rouwendal) 
pg.   9  Kadeni-stofuil (foto Marcel Mikkers) 
pg. 10  Fotopagina Hop (foto’s Cor Martijn) 
pg. 11  Fotopagina paddenstoelen (foto’s Paul van Drimmelen) 
pg. 12  Geveltuinactie (foto Christa Schut) 
pg. 15  Roerdomp in paalhouding (foto Marius van Rouwendal) 
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Activiteitenprogramma (onder voorbehoud) 
I.v.m. corona zijn er geen lezingen georganiseerd in het infocentrum. In plaats 
daarvan zijn er een aantal wandelingen in de buurt van Gouda. U wordt 
verzocht u aan de melden bij de contactpersoon zodat we met u contact 
kunnen opnemen als een activiteit op het laatste moment wordt veranderd.  
 

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. 

contactpersoon: Kees Hendriks. Aanmelden: cahendriks@hetnet.nl 

 

zaterdag 29 jan. Wandeling in ’t Weegje en polderpark Oostpolder 

We maken een rondje door ‘t Weegje en aan de andere kant van het spoor 

over het vlonderpad van de Oostpolder. 

Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats restaurant ’t Praathuis  

Contactpersoon: Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl) 

 

woensdag 9 febr. Algemene ledenvergadering 

Als de corona maatregelen het toelaten wordt de vergadering gehouden in het 

infocentrum aan het Heempad, anders online. De vergadering begint om 

20.00 uur. De stukken worden u per email toegestuurd. Na de pauze zal Ton 

Bos vogelfoto’s laten zien van zijn reis in Gambia. Gaarne te voren opgeven 

bij Lourien: (secretaris@gouda.knnv.nl). 

 

zaterdag 5 maart  Vogelexcursie Voorofsche polder 

In deze polder is door het Zuid-Holland Landschap een stuk plas dras gezet. 

Hier verzamelen zich de grutto’s na hun verblijf in Afrika. 

Vertrek 14.00 uur parkeerplaats van begraafplaats Alberdingk Thymlaan in 

Waddinxveen. 

Contactpersoon: Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl) 

 
zaterdag 19 maart Wandeling in het Bentwoud 

Deze wandeling gaat over het westelijk deel van het Bentwoud (afstand 5 tot 6 

km). Halverwege hebben we koffie bij de schenkerij de Boomgaard in 

Benthuizen. Vertrek: 10.00 uur NS station Gouda, Bloemendaalse zijde 

Contactpersoon: Nel de Mos (neldemos571@gmail.com) 

 
 

mailto:cahendriks@hetnet.nl
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:neldemos571@gmail.com
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 zaterdag 2 april Wandeling in de polder Bloemendaal 

In de polder Bloemendaal zijn verschillende wandelingen uitgezet. Mogelijk 

staan de kievitsbloemen al in bloei. Dirk van der Eijk van de Stichting Weids 

Bloemendaal zal ons er rondleiden.  

verzamelen: 10.00 uur bij tuincentrum Tas, Otweg 5 in Waddinxveen 

contactpersoon: Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl). 

 

zaterdag 16 april Excursie naar de duinen van Voorne 

We lopen vanaf het bezoekerscentrum bij de Tenella plas waar veel 

orchideeën staan een rondje door de duinen van Voorne.  

Verzamelen: 9.00 uur NS station Bloemendaalse zijde 

Contactpersoon: Kees Hendriks (cahendriks@hetnet.nl). 

 

Zaterdag 30 april Excursie Stormpoldervloedbos 

In Krimpen aan de IJssel ligt een zoetwatergetijde gebied met spindotters en 

zomerklokjes. We worden rondgeleid door Pier Werksma, die jarenlang 

betrokken is geweest met inrichting en recentelijk na 50 jaar het dossier heeft 

overgedragen. 

Verzamelen 13.00 uur NS station, Bloemendaalse zijde. 

Contactpersoon: Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl) 

 

zaterdag 14 mei Excursie Marker Wadden 

In het Markermeer zijn een 5-tal eilanden aangelegd, waarvan er één 

toegankelijk is voor bezoekers. Het eiland is bereikbaar met een veerboot 

vanuit Lelystad (22,50 euro, 17,50 euro voor leden van Natuurmonumenten). 

Voor deze excursie moet u zich opgeven (uiterlijk 14 april) bij Jan Uilenbroek 

(j.uilenbroek@hccnet.nl). We vertrekken om 8.00 uur vanaf NS station Gouda, 

Bloemendaalse zijde. 

 

zondag 29 mei  Bomenwandeling 

We lopen de Goudse bomenroute. Deze voert ons langs 34 verschillende 

soorten bomen. Lengte 2.5 km. De route is opgenomen in de xplre Gouda 

app. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het NS station aan de stadszijde.  

Contactpersoon: Marjan Veerman marjanv_v@kpnmail.nl 

 

 

  

mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:cahendriks@hetnet.nl
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:marjanv_v@kpnmail.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 
 


