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Citizen science onderzoeken 
Oeverplanten 
Voor het 5e jaar op rij wordt het overplanten-onderzoek gedaan. Wil je mee doen (tot 15 
september) kijk dan voor meer info op: https://sites.google.com/view/oeverplanten/ 
Waterkwaliteit 
Dit onderzoek gaat over de waterkwaliteit. Onderzoek de waterkwaliteit van slootjes, singels, 
bij je in de buurt. Meer info: https://www.vangdewatermonsters.nl/burgerwetenschapper 

 
Nachtvlinderen 
Op vrijdagavond 17 juni wordt weer door Marcel Mikkers naar nachtvlinders gekeken bij het 
infocentrum op het Heempad.  
 
Minicursus ‘Hoe gaan we om met schadelijke soorten in de Reeuwijkse Plassen’. 
De Natuur Academie Reeuwijkse Plassen organiseert bovenstaande minicursus. De 
theorieavond is op woensdagavond 22 juni en het praktijkdeel is zaterdagochtend 25 juni. 

De cursus is bedoeld voor bewoners, recreanten en gebruikers van het 
plassengebied. Opgave voor 16 juni bij Marlou Min mmin@xs4all.nl. 
 
Op zoek naar PR communicatie enthousiasteling 
We zijn opzoek naar iemand die PR en communicatie een warm hart toedraagt. 
Kijk voor meer info op: 
https://goudabruist.nl/vraag/2394/is-communicatie-pr-je-ding-en-heb-je-affiniteit-met-de-
goudse-natuur-eo  
 
Quick Wins 
Onlangs hebben vertegenwoordigers van de Goudse 
natuurorganisaties samen met SBB een aantal natuurterreinen 
bekeken. Welke investeringen kunnen op korte termijn 
uitgevoerd worden met een natuurwinst voor de gebieden. Het 
volgende is afgesproken: Oostpolderpark (opknappen en 
uitbreiden amfibieën poelen), Gouwe Bos (natuurvriendelijke 
oever en aanleg idylle), Goudse Hout (herinrichten/afplaggen 
idylle 2).  
 
Waarnemingen in en rondom Gouda 
Blauwzwarte houtbij is een zeer grote bij (20-28 mm). Deze bij kan zeer 
grote afstanden afleggen. Deze bij is in Gouda slechts 2x eerder 
geregistreerd waargenomen: In 2012 en 2021. Dit keer langs de 
Plaswijkweg grenzend aan het Noorderhout. Deze bij houdt van warme 
rivierdalen en wordt bij ons vaak gezien in steden en tuinen.  
                        foto Jan Willem Hoogendoorn 
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kleine bijenboktor                                rietkruisspin                           parende koolwantsen (foto’s Tjerk Nawijn) 
 
Excursies afgelopen periode 
Excursie naar de Stormpoldervloedbos 
o.l.v. Pier Werksma kregen we een rondleiding met uitgebreide uitleg door het vloedbos. We 
begonnen bij eb. Aan het eind van de excursie stond het water 2 m hoger. Als bijzondere 
planten zagen we de Spindotter, Zomerklokje en de Bittere veldkers. Een collectie foto’s is te 
zien op de website van de afdeling onder fotoalbums. (foto’s Wim Pijper) 

     
Excursie naar de Marker wadden 
De excursie was verplaatst van zaterdag 14 mei naar maandag 16 mei omdat de boot half 
april al vol was. Op het eiland domineerde het geel van de Moerasandijvie.  
Wat de vogels betreft werden o.a. waargenomen Baardmannetjes, Gele kwikstaart en 
Steltkluten.     (foto’s Cor Martijn) 

    
         Baardmannetje   Gele kwikstaart             Steltkluut 

 
Moeras andijvie (foto Aafke ten Kate) 

 
 
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 juni 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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