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Week van de Veldbiologie 
Natuur in de Herfst op het Heempad  

Op zondag 2 oktober is in het infocentrum van 14.00 - 16.00 uur van alles te ontdekken 
over de herfst: hoe verspreiden vruchten en zaden zich, waarom laten bomen hun bladeren 
vallen. Welke paddenstoelen kunnen we vinden op het Heempad en welke bodemdiertjes 
leven er en nog veel meer. Er zijn 2 natuurwandelingen: de 1e is om 14.00 uur en de  2e om 
15.00 uur. In het Infocentrum kunnen met microscopen, proefjes en opstellingen spannende 
zaken worden ontdekt. In het Infocentrum zijn ook de Goudse tuinambassadeurs aanwezig 
voor gratis natuur- en klimaatvriendelijk advies voor uw tuin. 
Lezing Natuur in de stad 

Op woensdagavond 5 oktober geeft Niels de Zwarte de lezing over Natuur in de Stad.  

 
Wildlife filmfestival in Rotterdam 
Van 4 tot en met 9 oktober wordt in Cinerama, Westblaak 18 in Rotterdam het Wildlife Film 
Festival gehouden. Kijk voor meer informatie op www.wffr.nl. 

 
 
Activiteiten afgelopen periode 
Vleermuizenexcursie 
Door een misverstand over de begintijd en het regenachtige weer waren er weinig 
belangstellenden. De excursie werd geleid door Niels de Zwarte, die met zijn batdetector 
boven een plasje in het Noorderhout veel dwergvleermuizen wist waar te nemen. 
 
Paddenstoelenexcursie 
Zes diehards trotseerden de regen en hebben o.l.v. Anja Knijff in het Brediuspark in 
Woerden naar paddenstoelen gekeken. Meer dan 20 verschillende soorten werden 
waargenomen. 

 

      
Gewone Heksenboleet                 Weidechampignon 
          (foto Aafke ten Kate)                (foto Jan Uilenbroek) 

 
 
 

http://www.wffr.nl/


 
Goudse Hout 
In het Goudse Hout wordt hard gewerkt. Onlangs is een groot bijenhotel gemaakt, idylle 2 
wordt heringericht en de waterkwaliteit wordt onderzocht door een groep vrijwilligers. 

 
 
Ook de werkgroep 
zoetwaterbiologie is actief in het 
Goudse Hout (hier op de Heemtuin). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plantenwerkgroep heeft een mooie en interessante wandeling door de Indische buurt van 
Den Haag gemaakt (uit het boek: Stadsflora van de Lage Landen) 
 

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