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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 
Jan Uilenbroek, 0182-618037 
j.uilenbroek@hccnet.nl 

 
Coördinatoren Werkgroepen 
Plantenwerkgroep 
Aafke ten Kate 
veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl 
 
Vlinderwerkgroep 
Marcel Mikkers 

vlinderwerkgroep@gouda.knnv.nl 
 
Vogelwerkgroep 
Cor Martijn 
vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com 
 
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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mailto:redactie@gouda.knnv.nl
mailto:secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:n.h.secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:ledenadministratie@gouda.knnv.nl
mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
mailto:marja.jur.broer@planet.nl
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Van de voorzitter 
De lente barst op het moment van schrijven uit al haar voegen. Mede door de 

zeer zonnige maand maart lijkt het wel of alles tegelijk komt. Je komt ogen en 

oren tekort. Ik geniet volop van mijn tuin, waar de kikkers al weer hun 

jaarlijkse orgie beleven. De Heemtuin, het Heempad, polder Bloemendaal etc. 

etc. staan er schitterend bij. Er is bijna te veel om van te genieten. 

Ook onze vereniging bloeit na de Corona winter weer op met fysieke 

bijeenkomsten excursies etc. We kunnen weer samen genieten van al het 

moois. 

Toch hangen er ook wat donkere wolken boven de natuur. De Raad van de 

leefomgeving spreekt van een biodiversiteitscrisis en Nederland bungelt 

onderaan w.b. de waterkwaliteit. Onze vereniging doet in de regio op beide 

vlakken stevig mee om wat aan die problemen te doen. Dat kost wel wat 

menskracht en zeker omdat we bestuurlijk ook een belangrijke motor gaan 

missen, zullen we vol aan de bak moeten om meer mensen actief bij ons 

mooie werk te betrekken. 

 

Contributie 

Wil iedereen die de contributie nog niet heeft betaald deze overmaken op 

rekening NL60 TRIO 0320 0373 63 t.n.v. penningmeester KNNV afd. Gouda 

e.o. De contributie bedraagt € 36,00 voor gewone leden en € 17,00 voor 

huisgenoot-leden. 
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Terugblik ALV 
Woensdag 9 februari was de algemene ledenvergadering. Omdat in verband 

met corona het aantal bezoekers in het infocentrum was beperkt tot 10 had 

het bestuur er voor gezorgd dat de vergadering ook per Zoom kon worden 

gevolgd. Daar hebben echter maar weinig leden gebruik van gemaakt. Na de 

gebruikelijke verslagen van secretaris, natuurhistorisch secretaris en 

penningmeester kwam het voorstel de contributie per 1 jan. 2023 te verhogen 

met 2 euro voor gewone leden en met 1 euro voor huisgenootleden. Marius 

motiveerde deze verhoging door erop te wijzen dat de contributie sinds 2018 

niet was verhoogd en dat het technisch makkelijker was de contributie in een 

keer te verhogen met een wat groter bedrag dan telkens met een klein beetje. 

Het streven is dat de contributie na deze verhoging een aantal jaren gelijk 

blijft. Het voorstel werd door de vergadering aangenomen.  

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Loes Kramer als 

bestuurslid en als redacteur van de Natuurvriend. Frans bedankte haar voor 

haar activiteiten met name voor haar inzet voor de natuuracademie 

Reeuwijkse Plassen. In het jaarplan stelde Frans voor iemand te benoemen 

die belast is met de PR. 

Na de pauze liet Ton Bos een groot aantal prachtige vogelfoto’s zien van zijn 

reis naar Gambia. 

 

Vacatures 
1) We zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met PR. Zijn of haar 

taak is o.a. verbeteren van de website in samenwerking met de 

webmaster, opstellen van de maandelijkse Nieuwsbrief, persberichten 

schrijven voor publieksactiviteiten, kopij aanleveren voor de 

Natuurvriend en dergelijke. 

 Voor inlichtingen kingmafrans@gmail.com. 

2) De houdbaarheidsdatum van de natuurhistorisch secretaris is al 

geruime tijd overschreden. Zijn of haar taak is het organiseren van 

excursies en lezingen voor de afdeling. Er is documentatie 

beschikbaar van excursiebestemmingen en lezingen van de 

afgelopen 25 jaar. 

Voor inlichtingen: j.uilenbroek@hccnet.nl 

 

 

  

mailto:kingmafrans@gmail.com
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
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Verslag minicursus tuinvogels herkennen 
Als voorbereiding voor de nationale tuinvogeltelling op zaterdag 29 en zondag 

30 januari was op donderdag 20 januari een lezing via Zoom over tuinvogels 

georganiseerd. Twintig deelnemers hadden zich ingeschreven. De lezing werd 

gegeven door Marius van Rouwendal, in dit geval geassisteerd door Ton van 

Rossum van het IVN omdat Nel Kempers zich aan het voorbereiden was voor 

een vogelreis naar Gambia. De deelnemers kregen niet alleen uitleg over de 

verschillende vogels maar ook hoe ze hun tuin vogelvriendelijk konden 

inrichten. Na afloop kregen de deelnemers niet alleen de powerpoint 

presentatie toegestuurd maar ook een link om de presentatie nog eens te 

bekijken. De lezing was opgenomen. We worden steeds professioneler.  

      Jan Uilenbroek 

 

 
 

Jaar van de Merel 
SOVON heeft 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Merel. De merel is onze 

bekendste tuinvogel. Tot de eeuwwisseling nam het aantal merels toe, maar 

vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels 

als gevolg van het Usutu-virus, maar misschien zijn er andere oorzaken zoals 

te weinig groen in de stad. Daarom extra aandacht voor deze soort. Op de 

website www.jaarvandemerel.nl vindt u tips hoe u kunt meedoen om meer te 

weten te komen over merels zoals wekelijks tellen hoeveel merels je ziet in je 

tuin en welke voedselbronnen ze gebruiken. 

Hoe maakt u uw tuin merelvriendelijk? 1) zorg voor een stukje gazon of border 

waar merels wormen kunnen vinden 2) zorg voor een dichte struik, heg of 

klimplant om een nest in te maken en te broeden 3) zorg in het najaar voor 

bessenstruiken. Heeft u advies nodig? Elke eerste zondag van de maand 

staat Frits van der Laan in het infocentrum voor u klaar om u advies te geven.   

http://www.jaarvandemerel.nl/
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Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep heeft een nieuwe werkgroepleider: Cor Martijn. De 

werkgroep wil behalve cursussen, onderhoud nestkasten en inventarisaties 

ook vogelexcursies organiseren voor de werkgroepleden. Geef u daarom op 

als lid van de werkgroep bij Cor Martijn 

(vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com) 

Verslag vogelcursus 2022 
Nadat in 2020 de vogelcursus halverwege moest worden gestaakt en in 2021 

de cursus via Zoom moest worden gedaan was het dit jaar mogelijk de cursus 

live te volgen. De aankondiging in de nieuwsbrief, website en Natuurvriend 

leverde slechts 4 deelnemers op. Na een persbericht in een aantal Goudse 

bladen was de cursus met 15 deelnemers snel volgetekend en leverde een 

wachtlijst van meer dan 15 personen op. De cursus bestond uit 4 thema’s: 

wintergasten, roofvogels, weidevogels en vogels en bomen. De eerste twee 

werden gegeven door Marius van Rouwendal, de twee laatsten werden 

gegeven door het duo Gert-Jan Pieterse en Stef Strik. De excursies waren 

resp. naar de Surfplas, Schouwen-Duiveland, de Driemanspolder en de 

Hoogeboezem bij Haastrecht. De eerste 3 excursies konden worden 

gehouden met prachtig zonnig weer. Tijdens de laatste excursie hadden we 

regen en hagel. We werden echter uitgenodigd  in de molen de Vlist. Daar 

werden we getrakteerd op koffie, koek en een rondleiding. Een mooi slot van 

een geslaagde cursus.  

 

 
Flamingo’s in het Grevelingenmeer (foto Marius van Rouwendal) 

mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
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Programma werkgroep zoetwaterbiologie 
Na twee magere jaren hoopt de werkgroep weer zonder beperkingen aan de 

slag te kunnen gaan. Het doel is de fauna van het zoetwater te bestuderen en 

te genieten van al het moois wat we zien. We proberen de waterdieren op 

naam te brengen en met behulp van de Belgisch Biotische Index methode en 

de Fauna Global index een indruk te krijgen van de waterkwaliteit. Dit jaar zal 

worden geïnventariseerd in het Goudse Hout en het Beijersewegje. De 

inventarisaties vinden plaats op zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur op 

3 april  Goudse Hout 

8 mei  Beijersewegje 

19 juni  Goudse Hout 

24 juli  Beijersewegje 

28 aug.  Goudse Hout 

25 sept. Beiijersewegje 

Locatie Goudse Hout: parkeren Kale Jonkerpad (bij de wielerbaan). Vandaar 

lopend of fietsend naar natuurspeelplaats “El Dorado” De poel is aan de 

andere kant van het fietspad dan de speelplaats. 

Locatie Beijersewegje: het is een karrespoor tussen de Veerstalblok en de 

Beijerseweg. De locatie is alleen lopend of fietsend te bereiken. Vanaf het 

Veerstalblok is het 1.75 km richting de Beijerseweg. 

Je ben welkom om gewoon eens aan te komen waaien of je kunt je 

aanmelden bij Annemarie van Putten (amvanputten@hetnet.nl). Voor 

koffie/thee en koek wordt gezorgd. 

      Annemarie van Putten 

 

 
Bootsmannetje (foto Dirk-Jan Saaltink) 

  

mailto:amvanputten@hetnet.nl
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Waterkwaliteit meten 
Met een schepnetje de sloot onderzoeken en je verwonderen over de veelheid 

aan levensvormen, wie heeft dat als kind niet gedaan? Hoewel ook toen veel 

sloten niet altijd aan de kenmerken van de bekende schoolplaat ‘In sloot en 

Plas’ voldeden, is dat beeld tegenwoordig toch aanmerkelijk slechter, zeker 

gezien vanuit mijn eigen ervaringen, waarvan met name de achteruitgang van 

de laatste 40 jaar in mijn eigen wijk voor mij bepalend zijn. Ook in Natura 2000 

gebied Polder Stein constateerden we, als natuurbeschermingswerkgroep, na 

eigen onderzoek hetzelfde. Dat klopt volledig met het zeer recente artikel in de 

NRC waaruit blijkt dat ons land onderaan bungelt in Europa wat betreft de 

waterkwaliteit. Zeer zorgelijk omdat Nederland in 2027 moet voldoen aan de 

kader richtlijn water. Lukt dat niet dan riskeert Nederland zeer forse boetes en 

een situatie als nu met stikstof. Schoon 

ecologisch gezond water is cruciaal voor de 

biodiversiteit en de daaruit voortvloeiende 

ecosysteemdiensten, w.o. drinkwatervoor-

ziening. 

Hoewel primair een taak voor water-

schappen spelen ook o.a. natuur-

organisaties een toenemende rol, ook de 

KNNV Gouda. Onze eigen werkgroep 

zoetwaterbiologie onderzoekt m.b.v. tabellen 

hun vangsten op biologische kwaliteit. Onze 

natuuracademie verzorgde recentelijk een 

minicursus op dit gebied samen met 

Rijnland. We gaven een workshop water-

kwaliteit meten, waarin vooral ingegaan werd op de fysisch- chemische 

kwaliteit. Daar gaat nu een werkgroepje regulier aan de slag met metingen. 

Ook in het Goudse Hout gaat dat gebeuren. Waterschap Stichtse Rijnlanden 

wil zeer recent samen met ingezetenen de waterkwaliteit controleren.  

Kortom er is van alles aan de hand en veel mogelijk w.b. citizens science. 

De natuurbeschermingswerkgroep heeft veel materiaal om waterkwaliteits-

groepen te ondersteunen en hopen om via die groepen bij te dragen aan de 

monitoring van en verbetering van de waterkwaliteit in het Goudse. Zo kan 

ikzelf, zoals vroeger weer eens lekker scheppen in de sloot. 

       Frans Kingma 
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Programma plantenwerkgroep 
De werkgroep heeft besloten dit jaar blok 106-449 te inventariseren. Het blok 

wordt doorsneden door de A12 met op- en afritten. Ten noorden ligt het 

zuidelijk stuk van de polder Bloemendaal met de Winterdijk en de Otweg. Ten 

zuiden ligt een stuk van de Goudse Poort en de Groene wal. Het blok is 

eerder in 2007 door de werkgroep o.l.v. Antoon van der Ark geïnventariseerd.  

De inventarisaties vinden eens per maand plaats op woensdagochtend van 

9.30 uur tot ± 13.00 uur op resp. 23 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 

augustus en 7 september. 

Tevens zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 

18 mei  tentoonstelling “stoepplantjes onder de loep” oude  

  universiteitsbibliotheek in Leiden 

22 juni  Botanische tuin van de TU in Delft 

20 juli  Hortus Botanicus in de Uithof in Utrecht 

17 aug.  Holypark in Vlaardingen 

21 sept. sortimentstuin Harry van de Laar in Boskoop 

Indien u met de inventarisaties of met een van de andere activiteiten mee wilt 

doen, neem dan contact op met Aafke ten Kate (veldbiologie-

aafketenkate@hotmail.nl). 

 
Stoepplantjes 

 

     
 
De Hortus botanicus in Leiden besteedt aandacht aan stoepplantjes 

(www.stoepplantjes.nl). De KNNV uitgeverij heeft een handige minigids 

ontwikkeld, waarmee u 52 stoepplantjes kunt herkennen. Wilt u meer weten 

over stoepplantjes? Foto’s en korte verhalen over wilde planten in de stad zijn 

te vinden op www.stadsplanten.nl.  

  

mailto:veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl
mailto:veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl
http://www.stoepplantjes.nl/
http://www.stadsplanten.nl/
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Gouda biodiverser komende jaren? 
Beleidsdoelen ontbreken 

Gouda kent meer Natuurvrienden dan de lezers van dit blad. Toch zijn die 

natuurvrienden het op stedelijk niveau nog niet met elkaar eens hoe belangrijk 

de verscheidenheid van de natuur voor Gouwenaren is. Het Goudse bestuur 

is wel blij met de prijzen voor de beste wegbermbeheerder, de bijvriendelijkste 

gemeente en andere onderscheidingen, maar tegelijkertijd holt de 

biodiversiteit achteruit niet alleen landelijk maar ook regionaal en lokaal. De 

Groene Hart Rekenkamer stelde dan ook in 2020 terecht vast dat het Goudse 

beleid biodiversiteit geen doelen heeft. Ook het vergunningenbeleid door de 

ODMH en de ODH blinken niet uit door inzicht in biodiversiteit en letten alleen 

marginaal op het wettelijk verplichte. 

Nulmeting door bureau Viridis 

Het wordt tijd het met elkaar eens te worden over de noodzakelijke en 

gewenste doelen biodiversiteit in Gouda (en omgeving). Zeker ook omdat de 

Omgevingswet vanaf 2023 waarschijnlijk in werking treedt. Die verplicht de 

gemeentelijke overheid samenhangende omgevingsplannen te maken. In elk 

omgevingsplan (tot nu toe bestemmingsplan) zouden de visie en het beleid 

voor biodiversiteit een vertaling moeten krijgen. De KNNV heeft samen met 

het IVN een groene omgevingsvisie ingediend voor de omgevingswet in 

Gouda. De aanwezige visie 

bleek onvoldoende recht te 

doen aan de doelen 

biodiversiteit. Vooral omdat de 

gemeenteraad dat ook vindt, 

laat de gemeente Gouda in 

2022 door bureau Viridis een 

nulmeting biodiversiteit 

uitvoeren. Die vormt het 

vertrekpunt voor het beleid 

biodiversiteit dat de 

gemeenteraad in 2022 gaat 

vaststellen. Hopelijk neemt de 

Groenalliantie (beheerder van 

Goudse Hout en Oostpolder) 

die doelen en aanpak over. 
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Excursie Goudse Hout 

Om die reden hebben KNNV en IVN de kandidaatsraadsleden op 27 februari 

2022 uitgenodigd voor een excursie in de Goudse Hout. Het beoogde 

resultaat was inhoudelijk: het is belangrijk dat raadsleden snappen dat 

voorwaarden voor biodiversiteit bestaan in een goede waterkwaliteit/waterpeil, 

een goede zonering met gradiënten en kleinschalig beheer. De bijna 30 

deelnemende politici reageerden over het algemeen positief. Maar wat ook 

belangrijk aan de excursie was dat KNNV en IVN in gesprek komen en blijven 

met raadsleden en wethouders om het Gouds beleid biodiversiteit meer 

inhoudelijk te versterken. 

Groenraad en Groenprogrammma in de knop 

Daarnaast koersen KNNV en IVN met het ambtenaren-apparaat op het 

instellen van een zogenoemde Groenraad: een plek waar de diverse doelen 

en beleidsmaatregelen voor Gouda op de agenda staan. In de tijd van 

Scheygrond bestond zoiets ook al. Om in zo’n Groenraad goed beslagen ten 

ijs te komen bereidt een aantal KNNV-leden een Gouds Groenprogramma 

voor. Daarin schrijven we op hoe wij het beleid en de maatregelen door de 

gemeente zien bijdragen aan wat tegenwoordig ‘natuur inclusief ontwikkelen’ 

heet. Gouda en omgeving lopen daarin zeker niet voorop en er valt veel te 

leren van andere gemeenten. 

       Gerard Voskuilen 

 

Onderhoud nestkasten  
Nestkasten Gouwebos en Reeuwijkse Hout. Afgelopen najaar zijn de in totaal 

ruim 60 nestkasten in beide gebieden weer schoongemaakt en waar nodig 

vervangen. In een deel van het Gouwebos is een Grote bonte specht heel 

actief. Hij probeert de wat oudere nestkasten open te breken om daar zelf in te 

nestelen of de jonge kool-/pimpelmezen als voedsel aan zijn eigen jongen te 

voeren. Gelukkig hebben we een vrijwilliger die nieuwe kasten maakt. 

Inmiddels hangen er ook ruim 30 kasten in de Goudse Hout. Die worden 

onderhouden door vrienden van de Goudse Hout. 

 

Oeverzwaluwkasten Gouwepark. In maart dit jaar zijn de oeverzwaluwkasten 

weer voorzien van zand. De kasten bereiken het einde van hun levensduur en 

na het vullen is helaas één kast op de grond gevallen. Het project is echter 

weinig succesvol. Er hebben tot nog toe geen oeverzwaluwen in gebroed. 

      Marius van Rouwendal 
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IJsvogels 
 

 
foto Huig Bouter 

 

 
Waar blijft mijn vis? (foto Marius van Rouwendal) 
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     libellen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

       Oeverlibel              Viervlek 
 (foto Goof Overbeek)  (foto Goof Overbeek) 
 
 
 Groene glazenmaker         Koraaljuffer 
   (foto Nel Kempers)     (foto Huig Bouter) 
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Natuur rond Gouda 750 jaar geleden 
Gouda viert dit jaar 750 jaar stadsrechten. Die werden verleend door Floris V 

in 1272 aan het stadje van nog geen 1000 inwoners. Zouden wij, als tijdreizen 

naar toen mogelijk was, het landschap rond Gouda herkennen? In het pas 

verschenen boek Geschiedenis van Gouda (Uitg. Historische Vereniging Die 

Goude/ Hilversum Verloren 2021) wordt het tiende-eeuwse landschap tussen 

Oude Rijn en Hollandse IJssel qua aanzicht vergeleken met het in Nederland 

laatst overgebleven uitgestrekte hoogveengebied Meerstalblok in Bargerveen, 

Drenthe. Een zompig hoogveengebied met vennen en moerasbossen. 

 

In de 12e eeuw ontstond Gouda als nederzetting bij de monding van de 

Gouwe in de Hollandse IJssel, op een afzetting van rivierklei in het veenland. 

Hierop werd een versterkte woonstee gebouwd met daaromheen een gracht 

voor de heren Ter Gouwe, ter plaatse van de huidige Molenwerf (achter 

Museum Gouda). De Gouwe zelf was oorspronkelijk een veenriviertje dat 

vanaf het achterliggende hoogveenmoeras afwaterde naar de IJssel. Dat 

hoogveen strekte zich uit tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Vanaf 

ca. het jaar 1000 was men in het relatief dichtbevolkte Holland begonnen met 

ontbossing en ontginning van het metersdikke veenpakket, ten gunste van de 

akkerbouw. Rond 1300 was het ontginningswerk tussen Gouda en Alphen 

grotendeels voltooid. Door die ontginningen was de bodem zo sterk 

ingeklonken, dat de Gouwe niet meer voldoende afwaterde. Er werden steeds 

meer afwateringssloten (weteringen) gegraven, waardoor een ingewikkeld 

stelsel van weteringen en dijkjes ontstond. De Gouwe, die door het inklinken 

van de bodem (als gevolg van de ontginningen) niet meer voldoende water 

kon afvoeren, werd in de 13e eeuw in noordelijke richting doorgetrokken tot 

aan de oude Rijn. Hierdoor verbeterde de ontwatering van de ontginningen, 

met als bijkomend voordeel: een nieuwe, veel kortere vaarroute tussen de 

zuidelijke delen van de Nederlanden en het Noorden, “binnen de duinen”, wat 

een stuk veiliger was dan de route buitenom via de Noordzee. De centrale  

positie als haven langs de nieuwe handelsroute bracht de stad Gouda geen 

windeieren. 

 

Het landschap werd dus gekenmerkt door een ingewikkeld stelsel van sloten, 

weteringen, uitwateringssluisjes en dijkjes. De ontginningen vonden loodrecht 

plaats op de toegangswegen naar de stad (zoals de Bloemendaalseweg en de  

Steinse Tiendweg). Het slotenpatroon is nu nog herkenbaar vanuit de lucht. 
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Maar het gebruik van het ontgonnen land is 

veranderd. De ontgonnen gronden waren 

eerst vruchtbaar. Er werden voedings-

gewassen verbouwd, vooral tarwe en gerst. In 

de loop van de eeuwen werd de inklinkende 

bodem echter steeds drassiger en ongeschikt 

voor akkerbouw. De graanvelden maakten in 

de late middeleeuwen (na 1500) steeds meer 

plaats voor weidegrond. Daarnaast waren 

visserij en de jacht belangrijk voor de 

voedselvoorziening. 

 

Als je nu over de middeleeuwse Winterdijk 

door de Polder Bloemendaal loopt kan je je 

met enige fantasie in vroeger tijden wanen. Al is het dan niet met de aanblik 

van 750 jaar geleden: geen akkers maar grasland. Toch zullen ook toen elzen 

en wilgen langs de waterkant het beeld (mede) bepaald hebben. Schaminee 

en Jansen halen in Geboeid door het verleden (uitgave KNNV, 2012) een 

pollenonderzoek aan waaruit blijkt dat meer dan 88% van de soorten die 

vandaag voorkomen, al omstreeks het jaar 1400 aanwezig was. 

 

       Marjan Veerman 

 

Verslag van de minicursus ‘Hoe krijgen we schoon water in 

de Reeuwijkse Plassen?’  

Hoe kunnen we de kwaliteit van het water in de Reeuwijkse Plassen 

beïnvloeden? Dit thema stond centraal op de minicursus van de Natuur-

academie Reeuwijkse Plassen eind maart. Dertig enthousiaste mensen deden 

daaraan mee, zowel aan de theorieavond als aan de workshop. Dit keer zaten 

we in en rond het kerkje in Sluipwijk, een prachtige locatie. 

Rijnland 

Tijdens een presentatie stond Rijnland stil bij de effecten van maatregelen die 

zijn uitgevoerd in het plassengebied om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals 

het compartimenteren, baggeren, beijzeren en afkoppelen van de plassen van 

omliggende landbouwpolders. Het blijkt dat de waterkwaliteit in het 

plassengebied over een aantal jaren wel iets is verbeterd, maar het voldoet 

nog steeds niet aan de Kaderrichtlijn Water. Het is echt zoeken naar hoe het 



16 
 

verder moet. Rijnland zelf gaat in samenwerking met lokale partijen zoals de 

nieuw opgerichte Stichting 13 Plassen verder met luwtemaatregelen, efficiënt 

organiseren van beheer en blauwalgbestrijding. Dit laatste d.m.v. een 

menginstallatie die drijflagen mengt. 

In de discussie werd gekeken wat bewoners en recreanten zelf kunnen doen, 

zoals met natuurvriendelijke oevers, meer biodiversiteit of voorkomen dat 

verkeerde stoffen in het water komen, zoals de antifouling onder de boot of 

het toilet. 

 

 
 

Zelf meten 

Onder een heerlijk zonnetje gingen de deelnemers zaterdagochtend zelf de 

waterkwaliteit meten, door watermonsters te nemen op de steiger achter De 

Watersnip. Vervolgens werden metingen verricht m.b.v. microscoop en 

teststrookjes. Er werd gekeken naar de helderheid van het water, de 

aanwezigheid van voedingsstoffen als fosfaat en nitraat. Met name de hoge 

zuurgraad (Ph) viel op. Dit werd vergeleken met eigen meegebrachte 

watermonsters en regenwater.  

Na afloop is een groepje gevormd die periodiek de waterkwaliteit in dit 

plassengebied wil gaan meten, als ‘burgerwetenschappers’. Als er opeens 

opvallende waarden worden gemeten, kan dit worden doorgegeven aan 

Rijnland. 

       Marlou Min 
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Steuren in de Reeuwijkse Plassen 
Voor de Sluipwijkse visser van coöperatieve visvereniging De Schakel 

Wijnand Kruijt was het nieuwe jaar spectaculair begonnen, toen hij op 1 

januari op de ’s-Gravenbroekse plas zijn staand wand lichtte en daarin niet 

zoals gebruikelijk een snoekbaars maar een steur aantrof. Enige dagen later 

zelfs nog een keer, een iets kleiner exemplaar. Met enige regelmaat worden 

verschillende soorten steuren gevangen in de Nederlandse wateren.  

De door Wijnand eerst gevangen vis was tussen de 65 en 70 cm lang en vijf 

pond zwaar, de tweede was twee centimeter korter en woog 2300 gram. Dat 

het om een steuren ging wist hij meteen, maar van welke soort en hoe deze 

prachtige dieren in zijn net beland waren was aanvankelijk een raadsel. Twee 

soorten kwamen op het eerste gezicht in aanmerking, de Europese steur en 

de Siberische steur; deze soorten lijken veel op elkaar en zijn gemakkelijk met 

elkaar te verwarren. Voor de zekerheid had Wijnand nog een watermonster 

genomen van het water in de bun waar het dier kort in bewaard was, om 

eventueel determinatie op eDNA mogelijk te maken. 

 

 
 

De Europese steur is sinds het begin van de 20e eeuw uit de Nederlandse 

rivieren steeds verder verdwenen door een combinatie van visserijdruk en 

grootschalige riviernormalisaties waardoor de paai- en opgroeigebieden 

verdwenen. In 2012 keerde de Europese steur voor het eerst terug in de 

Nederlandse rivieren na meer dan 50 jaar afwezigheid dankzij herintroductie 

van 47 exemplaren in de Nieuwe Maas bij Rotterdam en de Waal bij 

Nijmegen. Sindsdien zijn 5 waarnemingen gemeld, 3 vanuit de Zeeuwse 

wateren en twee vanuit de Waal bij het grensgebied met Duitsland. Een 

zeldzaamheid dus, als deze soort in het Reeuwijkse aangetroffen zou worden, 

maar in theorie niet onmogelijk, vanwege de verbinding met de Noordzee van 

het Reeuwijkse plassengebied, die via de Hollandse IJssel, door de 

Mallegatsluis en de Driewegsluis in Gouda loopt. 
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Het natuurlijke verspreidingsgebied van Siberische steur ligt, hoe kan het ook 

anders, in Siberië. Het kweken en de verkoop van Siberische steur in 

vijvercentra heeft geleid tot incidentele uitzettingen in Nederland. Hetzelfde 

geldt voor de sterlet, de diamantsteur en de spitssnuitsteur en kweekvormen 

zoals de albino Siberische steur en de zebrasteur.  Daarnaast hybridiseren 

veel steursoorten met elkaar, ook deze kruisingen, zoals bijvoorbeeld de 

bester, komen inmiddels helaas in de nederlandse wateren voor.  

Om de door Wijnand Kruijt gevangen steur met zekerheid te determineren 

werd contact gezocht met Arjan van der Lugt uit Bodegraven, contactpersoon 

voor RAVON in Zuid-Holland. RAVON is al ruim 25 jaar de onafhankelijke 

natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk die, tezamen met veel 

vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden 

beschermt. 

Arjan liet weten dat de vangst van een steur in de Reeuwijkse plassen 

weliswaar bijzonder was, maar betwijfelde of het in dit geval om een Europese 

steur zou gaan. Het aantal beenplaten is voor een zekere determinatie  

bepalend, dit is echter op foto meestal niet goed te zien. 

Arjan zette de vraag daarom door naar de collega’s, waarna Martijn 

Schiphouwer, teamleider vissen en MT-lid van RAVON uitsluitsel gaf, hetgeen 

nog eens bevestigd werd door Niels Brevé van Sportvisserij Nederland. 

Op basis van uiterlijke kenmerken determineerde hij deze steur als Siberische 

steur (Acipenser baerii). Deze lijkt qua uiterlijk op de Europese steur, maar 

heeft meer en kleinere beenplaten. Deze soort is met grote regelmaat 

losgelaten vanuit de vijverhandel en wordt regelmatig waargenomen. De foto 

bood in dit geval voldoende aanknopingspunten voor determinatie en analyse 

op eDNA bleek overbodig 

Dit werd later nog bevestigd door Niels Brevé. Naast aantal en omvang 

constateerde deze tevens het wegvallen van de beenplaten in de huid. Op de 

vraag hoe het beste te handelen wanneer een steur in het plassengebied 

gevangen wordt, antwoordde hij dat logischerwijze liever helemaal geen 

exotische steuren in het open buitenwater voor zouden moeten komen. De 

dieren daarin loslaten mag niet, uitsluitend in geïsoleerd water, en dan nog 

onder voorwaarden. Verwijderen van een exotische steur is het beste, maar 

omdat veel mensen geen verschil zien tussen de diverse soorten, en er altijd 

een kans bestaat dat er een zeer zeldzame Europese steur bijzit. Daarom 

wordt vooralsnog geadviseerd v om alle gevangen steuren terug te zetten in 

hetzelfde water. 
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De vangst van Wijnand Kruijt mag dan weliswaar bijzonder zijn, sportvisser 

Gerrit van den Heuvel uit Reeuwijk-brug bevestigt dat dit geen op zichzelf 

staand geval is. Zelf had hij reeds drie keer eerder aan de hengel een steur 

binnengehaald, van verschillende afmetingen en gewicht dan het exemplaar 

van Wijnand Kruijt zodat met zekerheid gesteld kan worden dat het in totaal 

om vier verschillende exemplaren gaat van hoogstwaarschijnlijk ook 

Siberische steuren. 

Van mede-

sportvissers weet hij 

van nog een stuk of 

zes vangsten van 

steuren de afgelopen 

jaren, er worden er 

blijkbaar toch 

regelmatig uit de plas 

gehaald. 

Of deze soort zich in 

het plassengebied tot 

invasieve exoot zal 

ontwikkelen is moeilijk 

te zeggen. Voortplanting van de Siberische steur in Nederland is niet bekend. 

Het voedsel van deze dieren bestaat uit bodemdiertjes zoals insectenlarven, 

wormen en kreeftachtigen. Zou introductie van Siberische steur mogelijk 

kunnen leiden tot de oplossing van het probleem met een andere, wel 

invasieve exoot, de Amerikaanse rivierkreeft? Niels Brevé geeft aan dat, 

mocht er ooit sprake zijn van introductie van steuren door waterbeheerders, 

dat dan uiteraard zal gaan om de inheemse soorten: Europese steur en 

Atlantische steur. Maar dat vraagt nogal wat, betreft vergunningen, 

internationale afstemming met de Duitse, Nederlandse en Franse overheden 

en instanties. 

Dus: zet zeker geen steuren uit, en als u er een vangt, bel of mail Niels Brevé, 

Ernst Schrijver of Bram Houben via Sportvisserij Nederland, dan kunnen zij 

precies zeggen welke soort het is en wat handig is om ermee te doen. 

       Loes Kamer 
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De Woudaap 
Nog veel zeldzamer dan de roerdomp is zijn kleine neef de woudaap. Deze 

klautert als een aapje door het riet en wordt daarom door Adri de Groot ook 

wel ‘rietaap’ genoemd. Deze reigertjes broeden ook in onze omgeving en wel 

in Zevenhuizen en Zoetermeer en dat is zeer opmerkelijk. Landelijk zijn er 

slechts zo’n 50 broedparen. In de tijd van Jac. P. Thijsse was het nog een 

algemene broedvogel en zo’n 60 jaar geleden broedden er in de Reeuwijkse 

en de Nieuwkoopse plassen nog wel tientallen paartjes maar dat is helaas 

voorbij. Als het mannetje een vrouwtje lokt, dan klinkt dat als het zachtjes 

blaffen van een hond. Ze leven van kleine vissen, amfibieën en insecten. Ze 

zijn niet erg schuw en laten zich regelmatig zien, zeker als ze jongen hebben 

die gevoerd moeten worden. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de 

Sahel en dat is keer op keer weer een gevaarlijk reis voor deze kleine soort, 

met name omdat er in Zuid Europa nog steeds illegaal op wordt gejaagd. De 

afgelopen jaren heeft het in dat deel van Afrika overigens meer geregend dan 

voorheen, wat voor alle vogels die daar overwinteren meer voedsel oplevert 

en dus een grotere overlevingskans. Ze zijn wat broeden betreft wel trouw aan 

hun broedplek en komen elk jaar weer naar dezelfde locatie terug. In 

Zoetermeer hadden ze dit jaar twee nesten met in totaal 9 jongen. Dat is zeer 

hoopgevend en het duidt erop dat het ook met deze soort gelukkig weer de 

goed kant opgaat. Het is wellicht een kwestie van tijd, mits goed beheer van 

het riet, ze ook gaan broeden in het Bentwoud en mogelijk ook weer in 

Reeuwijk en Nieuwkoop. 

      Marius van Rouwendal 

 

 
Woudaap met jong (foto Marius van Rouwendal) 
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Programma publieksactiviteiten 
zondag 15 mei  Hofstedendagen (11.00-17.00 uur) 
   locatie infocentrum 
zondag 12 juni  Slootjesdag (14.00-16.00 uur) 
   locatie: Goudse Hout 
   startpunt: parkeerplaats wielerbaan 
dinsdag 5 juli  Oude begraafplaats (19.30-21.00 uur) 
   thema: natuur en cultuur 
   startpunt: hoofdingang aan de Prins Hendriksstraat 
zondag 24 juli  Dagvlinders en libellen (14.00-15.30 uur) 
   locatie: Goudse Hout 
zondag 7 aug.  Natuur op het Heempad (14.00-16.00 uur) 
   thema: zomeractiviteiten 
   locatie infocentrum Heempad 
 

 
 
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. 
 

Foto’s 
Titelpagina  Parnassia (foto Huig Bouter) 
pg.   5   Merel (foto Nel Kempers) 
pg.   8   waterkwaliteit meten 
pg. 10   excursie Goudse Hout met kandidaatsraadsleden 
pg. 15   Winterdijk (Marjan Veerman) 
pg. 16   waterkwaliteit meten in de RP 
pg. 17   Wijnand Kruijt met steur 
pg. 19   sportvisser Gerrit van den Heuvel met steur 
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Activiteitenprogramma 
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn is er weer een programma met 

activiteiten buiten Gouda. Om een eventuele opleving dit najaar voor te zijn is 

de lezing over wilde bijen begin september georganiseerd. 

Voor de excursies die we per auto maken wordt van de meerijders een 

liftergeld gevraagd van 10 eurocent/km te verrekenen met de bestuurder. De 

KNNV is niet aansprakelijk voor ongevallen en beschadiging of verlies van 

eigendommen. Voor inlichtingen: Jan Uilenbroek, tel. 0182-618037, 

n.h.secretaris@gouda.knnv.nl. 

 

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 mvv52@outlook.com 

 

zaterdag 25 juni Plantenexcursie Thijsse’s Hof in Bloemendaal 

In deze oudste Heemtuin van Nederland vindt u de wilde planten uit het 

Kennemerland. In 1925 kreeg Jac. P. Thijsse deze hof ter gelegenheid van 

zijn zestigste verjaardag. We vertrekken om 9.00 uur vanaf NS station 

Bloemendaalse zijde. 

contactpersoon: Marjan Veerman mvv52@outlook.com 

 

zaterdag 9 juli   Vlinder en libellenexcursie de Kampina 

Tussen Oisterwijk en Boxtel ligt het natuurgebied de Kampina. We verwachten 

hier bijzondere vlinders en libellen o.a. de Bosbeekjuffer en de Weidebeek-

juffer. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het NS station Gouda, 

Bloemendaalse zijde. 

contactpersoon: Kees Hendriks cahendriks@hetnet.nl 

 

zaterdag 23 juli  Libellenvallei Meyendel 

Tijdens eerdere excursies werden in de vochtige duinvalleien interessante 

planten gevonden zoals Kruisbladgentiaan en Moeraswespenorchis. Ook 

worden bij goed weer veel vlinders en libellen verwacht. We vertrekken om 

9.00 uur vanaf het NS station Gouda, Bloemendaalse zijde,  

contactpersoon: Kees Hendriks cahendriks@hetnet.nl 

 

mailto:n.h.secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:mvv52@outlook.com
mailto:mvv52@outlook.
mailto:cahendriks@hetnet.nl
mailto:cahendriks@hetnet.nl
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zaterdag 13 aug. Wandelen in de Krimpenerwaard 

In de Krimpenerwaard is door het Zuid-Hollands Landschap een wandeling 

uitgezet (de Zwarte stern route. Lengte 8 km). De wandeling voert vanaf het 

parkeerterrein Schaapjeszijde o.a. over de Berkenwoudse driehoek.  

We vertrekken om 9.00 uur vanaf het NS station Gouda, Bloemendaalse zijde. 

Contactpersoon: Annemarie van Putten en Heleen amvanputten@hetnet.nl 

 

vrijdag 26 aug.  Nachtvlinderen op het Heempad 

Door de vlinderwerkgroep wordt op het infocentrum weer naar nachtvlinders 

gekeken. De vlinders worden gelokt met licht en stroop. Tijd: 21.00 – 24.00 

uur 

 

donderdag 1 sept. Lezing over wilde bijen 

Deze lezing wordt gegeven door Hans van Helden, natuurfotograaf en 

insectenkenner. De lezing stond eerder gepland op 17 nov. 2021 maar kon 

toen vanwege corona niet doorgaan. De lezing wordt gegeven in het 

infocentrum Heempad en begint om 20.00 uur.  

 

vrijdag 16 sept.  Vleermuizenexcursie 

Onder leiding van Niels de Zwarte gaan we kijken naar vleermuizen in het 

Noorderhout. Verzamelen om 21.30 uur ingang Plaswijckweg tegenover 

Negenhoeven. 

 

zaterdag 24 sept. Paddenstoelenexcursie  

Deze dag is uitgeroepen tot de Europese dag van de paddenstoel. We gaan 

o.l.v. Anja Knijff paddenstoelen zoeken in het Brediuspark in Woerden. 

Gaarne tevoren opgeven voor 15 september. Anja wil weten met hoeveel 

mensen we komen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het NS station Gouda, 

Bloemendaalse zijde. 

contactpersoon: Jan Uilenbroek j.uilenbroek@hccnet.nl 

 

  

mailto:amvanputten@hetnet.nl
mailto:j.uilenbroek@hccnet.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. 
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