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Natuuracademie Reeuwijkse plassen 
De Natuuracademie organiseert een minicursus ‘Zorgen om insecten in de Reeuwijkse 
Plassen’ met nadruk op vlinders en libellen. De theorieavond vindt plaats op woensdagavond 
14 september en het praktijkdeel op zaterdagmiddag 17 september. Opgave: stuur een email 
vóór 7 september aan Marlou Min: mmin@xs4all.nl  U krijgt na opgave meer informatie. 
 

     
      Dagpauwoog (foto Max Prins)   Groene Glazenmaker (Goof Overbeek) 

 
Tuintellingen in de maand september 
Doe mee aan één van de tuintellingen in september. Er is een spinnentelling (10 en 11 
september), een egeltelling (24 en 25 september) en de bodemdierendagen ( 23 september 
tot 5 oktober). Kijk voor meer informatie op: https://www.tuintelling.nl/  
 
Gratis tuinadvies 
Zondagmiddag 4 september kan een ieder weer terecht voor een gratis tuinadvies. De 
Goudse tuinambassadeurs zijn die zondagmiddag van 14-16 uur in het Infocentrum op het 
Heempad. 

 
Week van de veldbiologie 
Van 24 september t/m 9 oktober wordt de week van de veldbiologie KNNV georganiseerd. 
Kijk voor interessante lezingen, excursies en cursussen door het hele land heen op 
https://knnv.nl/weekvandeveldbiologie/   
 
Waarnemingen in en rondom Gouda 
lachstern met juveniel                                   lachstern wordt gevoerd (foto’s Marius van Rouwendal) 
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In de Nieuwe Driemanspolder te Zoetermeer verbleef in augustus enige dagen een 
Lachstern met jong. De Lachstern is een vrij zeldzame doortrekker uit Denemarken en 
Duitsland waar ze succesvol broeden. Het jong werd o.a. gevoerd met kikkers. Anders dan 
de Grote stern en Visdief, foerageert de Lachstern niet op vis, maar op insecten die hij uit de 
lucht of net boven het water oppikt en dus ook kikkers. 
 

 
glasvleugelcicade                    larve 7 stippelig lieveheersbeestje         wollige distelsnuitkever 
(foto’s Tjerk Nawijn) 

 
 
De publieksactiviteit op het Goudse Heempad op zondagmiddag 7 augustus was een groot 
succes: veel bezoekers jong en oud. 

 

 
 
Verzoek: geef interessante waarnemingen in de regio Gouda door (liefst met foto) 
aan j.uilenbroek@hccnet.nl. 
 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 dec. naar Jan Uilenbroek 
(j.uilenbroek@hccnet.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 september 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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