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Excursie Marker Wadden (andere datum!!) 
Zaterdag 14 mei is een excursie naar de Marker 
Wadden georganiseerd. Bij controle bleek dat er 
voor de boot uit Lelystad om 9.30 uur slechts 1 
plaats beschikbaar was.  
Besloten is de excursie te verplaatsen naar 
maandag 16 mei en de boot te nemen van 
12.30 uur. Opgeven zo spoedig mogelijk, 
uiterlijk 10 april bij Jan Uilenbroek 
(j.uilenbroek@hccnet.nl). 

 
Natuuractiviteiten op het Heempad Gouda 
Zondagmiddag 10 april (van 14-16 uur ) zijn er weer diverse 
natuuractiviteiten voor jong en oud op het Heempad: ga mee op 
ontdekkingstocht buiten (o.a. een stinsenwandeling om 14 uur) 
en nog 2 andere excursies (om 14 en 15 uur). In het gezellige 
Infocentrum is er o.a. met microscopen en andere spannende 
spullen van alles te ontdekken aan zaden en kiemplanten, 
slakken, regenwormen en pissebedden, vogelnesten en eieren 
en wat planten allemaal eten om voedsel voor ons te maken.  
 
Nationale bijentelling 
In het weekend van 23 en 24 april is de Nationale bijentelling. Draag 
bij aan de bescherming van de wilde bij en tel mee! Schrijf je alvast in 
voor de telling en de nieuwsbrief en blijf 'bij': 
https://www.nationalebijentelling.nl/  
Op 23 april delen de Tuinambassadeurs Bijvriendelijke zaden uit 
tijdens de regentonnen dag in de Goudse water- en grassen wijk (op 
het grasveld ter hoogte Raaigras 1) van 11-12 uur. 
 
Vertegenwoordigende vergadering 
De landelijke KNNV heeft de jaarlijkse ALV op zaterdag 23 april in Almere. Na het 
inhoudelijke deel in de ochtend is er ’s middags een wandeling richting Meridiaanpark. De 
dag wordt afgesloten met een gezellige borrel. Opgave bij Lourien van der Hoek 
(secretars@gouda.knnv.nl). Zij stuurt u dan de locatie en de stukken. 
 
Nulmeting biodiversiteit in Gouda 
Maandagmiddag 28 maart heeft de gemeente speciaal 
voor de Goudse natuurverenigingen een presentatie 
gegeven over de plannen voor de meting biodiversiteit door 
bureau Viridis. De nulmeting is mede door onze lobby een 
feit geworden. In het verlengde hiervan gaat zowel in 
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Reeuwijk als in het Goudse Hout een groep vrijwilligers meedoen aan het citizen science 
project waterkwaliteit. 
 
Natuuracademie Reeuwijkse plassen 
De natuuracademie heeft na een succesvolle cursusavond  (23 maart) over waterkwaliteit  
door Hoogheemraadschap Rijnland een workshop Meten waterkwaliteit georganiseerd. De 
deelnemers konden volop zelf aan de slag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarnemingen in en rondom Gouda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grasbij Noorderhout (eerste waarneming voor Gouda)  Kievietsbloemen polder Weids  Bloemendaal 
(foto’s Jan Willem Hogendoorn) 

 
Sperwer met prooi in de achtertuin (foto’s Tjerk Nawijn) 
 
 

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 april 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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