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Excursies afgelopen periode 
Bomenwandeling 
o.l.v. Marjan Veerman is een gedeelte van de Goudse bomenroute gelopen. 
In het van Bergen IJzerdoornpark zagen we o.a. de Moerascypres, de Zilveresdoorn 
en de vleugelnoot. In het Regentesseplantsoen zagen we o.a. de Haagbeuk en een 
Tulpenboom (Liriodendron) met prachtige bloemen. 
 

 
 
Nacht van de nachtvlinders 
In het weekend van 1 en 2 juli is weer de nationale nachtvlindernacht 
Van onze vlinderwerkgroep staat Huig Bouter op 1 juli vanaf 22.00 uur in het Loetbos 
bij het kanocentrum. In de Heemtuin Goudse Hout staat Jaap van Dam op vrijdag 1 
juli van 22.00 tot 00.30 uur. 
 
Tuinvlindertelling 
De tuinvlindertelling wordt gehouden op 15, 16 en 17 juli. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 

1) kies een zonnig moment van de dag  
2) noteer gedurende 15 min. alle vlinders die je ziet 
3) geef het grootste aantal van de dezelfde soort door die je tegelijkertijd ziet. 
4) Geef de waarneming door op vlinderstichting.nl/tuinvlindertelling. 

 
Vacatures 
De afdeling is op zoek naar een nieuwe natuuurhistorisch secretaris. Het plan is dat 
de werkgroepen de excursies en lezingen voorstellen en organiseren. De nieuwe 
natuurhistorisch secretaris heeft dus een meer coördinerende taak. 
Meer informatie j.uilenbroek@hccnet.nl. 
Ook is de afdeling op zoek naar iemand die de communicatie en PR wil helpen 
stroomlijnen Het betreft o.a. beter gebruik van sociale media, verbeteren van de 
website, opstellen van nieuwsbrief en persberichten etc. 
Meer informatie kingmafrans@gmail.com. 
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Waarnemingen in en rond Gouda 
Nachtvlinderen 
Op vrijdag 17 juni is weer naar nachtvlinders gekeken. Het was een warme avond 
(23 graden). Er werden 54 soorten geteld (36 macro’s en 18 micro’s) waarvan 5 op 
smeer. Voor het Heempad waren maar liefst 23 nieuwe soorten. 
De volgende nachtvlinderavond is vrijdag 15 juli. 
 

nieuwe soorten voor het Heempad (foto’s Marcel Mikkers) 

       
Zwartvlekgranietmot (z)   Hoefbladzadelmot (zz)    Tweekleurige heremietuil        Levervlek 

 
Insecten (foto’s Tjerk Nawijn) 

     
     Gewone citroenzweefvlieg          Witte Reus  Bosrandroofvlieg 

   
   Grone struiksnuitkever  Gewone kielwants 

 

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 juli 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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