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Nationale vogelweek 
In de periode 6 t/m 15 mei wordt de Nationale Vogelweek georganiseerd door 
Vogelbescherming Nederland. Kijk voor meer info op de website 
https://www.vogelbescherming.nl/nationale-vogelweek  

 
Goudse Hofstedendagen 
Al weer voor de 43e keer worden de Goudse Hofstedendagen georganiseerd. Op zondag  
15 mei staat van 11.00 tot 17.00 uur de afdeling met een kraam in het Infocentrum op het 
Heempad. Kom gerust even langs. 

 
Maai mei niet 
Maai in de maand mei je gazon niet en laat de planten in bloei komen voor bijen en andere 
insecten. Kijk voor meer info op de website: 
https://www.maaimeinietnederland.nl/bloemen-tellen/  

 
Biodiversiteit en waterkwaliteit 
Gemeente Gouda start met de nulmeting biodiversiteit. Een onderzoeksbureau gaat deze 
uitvoeren en bekijkt tevens de waterkwaliteit. De actie: Gouda meet en meet je mee? gaat 
van start. Als burger kan je gegevens aanleveren. Kijk voor meer info op: 
https://maakgoudaduurzaam.nl/items/hoe-biodivers-is-gouda  

 
Nachtvlinderen 
Op vrijdagavond 27 mei wordt weer door Marcel Mikkers naar nachtvlinders gekeken bij het 
Infocentrum op het Heempad. Kom langs en geniet samen van de nachtvlinders. 

 
Excursie naar Voorne 
De wandeling rond de Tenellaplas leverde verschillende bloeiende planten op zoals de 
Slanke sleutelbloem, Stengelloze sleutelbloem, Boshyacint, Sterhyacint en de Paarse 
schubwortel. Tijdens de wandeling in de duinen zagen en hoorden we de Fitis, Tjiftjaf en 
Kneu. 

   
 Tjiftjaf (foto Cor Martijn)   Kneu (foto Cor MartijnNatuur 
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Natuuractiviteiten op Heempad 10 april 2022 
Op zondagmiddag 10 april waren er verschillende natuuractiviteiten op 
het Heempad: stinsenexcursie, lente excursies, doe activiteiten op 
Heempad en in Infocentrum. Vele mensen (met kinderen) wisten het 
Heempad met het mooie weer te vinden. 

 
Natuur in en om Gouda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oranjetip (foto Jan Willen Hogendoorn)         een Roesje (foto Marcel Mikkers) 

kleine eikelboorder                   roodkopvuurkever                                  iepenridderwants (zeldzaam) 
(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 aug naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 mei 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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