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Opening van het nachtvlinder seizoen 
De eerste avond waarop door Marcel Mikkers op het Heempad naar nachtvlinders wordt 
gekeken is vrijdag 25 maart en niet 4 maart zoals abusievelijk in de Natuurvriend staat 
aangegeven.  

    
De Tweestreepvoorjaarsuil werd in februari       Deze Nunvlinder wordt verwacht op 
op smeer waargenomen op het Heempad      de eerste nachtvlinderavond met licht. 

 
Landelijke dag vlinderstichting 
Op zaterdag 5 maart is de landelijke dag van de vlinderstichting. De dag is live in de 
Junushoff in Wageningen, maar ook online te volgen via livestream. Er is een gevarieerd 
programma samengesteld met dagvlinders, libellen en nachtvlinders. Voor meer informatie 
zie www.vlinderstichting.nl 
 
Tuinadvies nodig? 
Heb je plannen om je tuin te vergroenen maar weet je nog niet precies hoe je 
dit moet aanpakken? Kom dan zondagmiddag 6 maart (tussen 14 en 16 uur) 
naar het Infocentrum aan het Heempad voor een gratis tuinadvies. 
 
Biografie van het Groene Hart 
Op donderdagavond 17 maart (19:30 uur) vertelt dr. Marinka Steenhuis in Cinema Gouda 
het verhaal van de geschiedenis van het Groene Hart. Kijk voor meer info en aanmelding op: 
https://groenehart.info/kom-genieten-van-de-biografie-van-het-groene-hart/  
 
Beleef de lente 
Ook dit jaar weer broedende vogels live bij Beleef de lente van Vogelbescherming Nederland 
www.vogelbescherming.nl/actueel 
 
waarneming.nl 
Het aantal waarnemingen en het aantal waarnemers is 
in Gouda gestegen. Als gemeente stijgt Gouda van de 
25e naar de 16e plek. Neem eens een kijkje op 
waarneming.nl 

http://www.vlinderstichting.nl/
https://groenehart.info/kom-genieten-van-de-biografie-van-het-groene-hart/
http://www.vogelbescherming.nl/actueel


 
Natuur in Gouda (een berichtje van Niels de Zwarte) 
Ik heb in januari 2022 een automatische batdetector 
op mijn dakterras laten lopen. Midden in een stukje 
stenig Korte Akkeren woont toch een solitaire Gewone 

dwergvleermuis ergens in de spouwmuur van een van 
de buren. Die zie ik in de zomer vliegen en hoor ik in 
de herfst baltsen. Maar nu weet ik dat het diertje ook 
overwintert in de muur, omdat op 23 januari in de ochtend bij het licht worden (en op andere 
tijdstippen) de Gewone dwergvleermuis door de detector is opgepikt. De vleermuis is dus af 
en toe al weer actief omdat het relatief warm is. Vleermuizen hebben overigens nooit een 
volledige winterslaap van maanden achtereen, wat wel wordt gedacht. Ze worden in die tijd 
altijd wel een keer wakker om even kort te vliegen of wat te drinken en met geluk nog even 
een insect te vangen. 
 
Wateronderzoek  
De  voorbereiding op de minicursus water van de 
Natuuracademie Reeuwijkse Plassen is in volle gang. De 
lesgevers komen beslagen ten ijs. Ook in Goudse Hout zal een 
werkgroep zich gaan bezig houden met de waterkwaliteit aldaar. 
 
Excursie Goudse Hout  
Zondagmiddag (27 februari) deden bijna 30 mensen mee aan de 
excursie voor politiek geïnteresseerden. De helft van de 
aanwezigen is verkiesbaar bij de Goudse gemeenteraads- 
verkiezingen half maart. De excursie was een initiatief van de 
beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout (IVN, KNNV en 
bewonersvereniging Netwerk Achterwillens werken hierin samen 
om de biodiversiteit te vergroten in de Goudse Hout). De 
beleidsgroep had 3 hoofdboodschappen voor de politici die de 
gemeenteraad ingaan: - Verrijk de Goudse Hout met zonering  
- Verhoog het waterpeil en de waterkwaliteit - Ga over naar 
kleinschaliger beheer.  
Deze 3 zaken zijn belangrijke voorwaarden voor biodiversiteit.  
4 excursieleiders hebben de politiek geïnteresseerden meegenomen naar o.a. Goudse 
Heemtuin, Willenskade en de nieuw gegraven poelen. De excursie was een groot succes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek: geef interessante waarnemingen in de regio Gouda door (liefst met foto) aan 
j.uilenbroek@hccnet.nl 
 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 maart 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. 

mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:ledenadministratie@gouda.knnv.nl

