
 
 
 
 

     

KNNV afd. Gouda e.o. 
Nieuwsbrief nr. 12 

december 2022 
Florondag 
Op zaterdag 10 december organiseert FLORON samen met KNNV de Floron dag in 
Nijmegen. Informatie en aanmelding op: https://www.floron.nl/actueel/activiteitenagenda 
 
Eindejaars plantenjacht 
Eind van dit jaar is weer de eindejaars plantenjacht. Noteer tussen 25 december en 3 
januari gedurende een uur alle bloeiende wilde plantten bij u in de buurt. Geef de resultaten 
door aan www.plantenjacht.nl De plantenwerkgroep gaat op woensdagmiddag  
28 december op plantenjacht. Aanmelden: veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl  
 
Minicursus tuinvogels herkennen 
Als voorbereiding van de nationale tuinvogeltelling op zaterdag 28 en zondag 29 januari 
wordt een minicursus tuinvogels herkennen georganiseerd. De cursus wordt gegeven door 
Marius van Rouwendal en vindt plaats op woensdag 25 januari 20.00 uur in het 
infocentrum Heempad. De kosten bedragen 10 euro. Het aan deelnemers is maximaal 20. 
Vol is vol. U kunt zich opgeven bij Cor Martijn (vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com. 

   
   Vink (man)    Vink (vrouw) 

Zet alvast in je agenda van volgend jaar 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze afdeling wordt komend jaar gehouden op  
8 maart 2023 (start 20:00 uur). 
 
Biodiversiteit In Gouda 
De gemeente Gouda heeft bureau Viridis opdracht gegeven om de nulmeting biodiversiteit 
uit te voeren. Het rapport ligt nu bij de gemeente. Ook onze leden hebben onderzoek gedaan 
naar de biodiversiteit in Gouda. Er is vanuit de gegevens van waarneming.nl (2019-2021) in 
12 goudse groengebieden de waargenomen soorten in kaart gebracht. Leden van de 
werkgroep zullen hun expertise inzetten bij gesprekken met de gemeente. 
€500.000 heeft gemeente Gouda reeds gereserveerd voor de kwaliteitsimpuls. Tevens in 
2023 € 180.000 en in volgende jaren € 280.000. Samen de biodiversiteit verbeteren. 
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Activiteiten afgelopen periode 
Strandwandeling Kijkduin op zaterdag 19 november. 
Na de koffie in restaurant de Haagse Beek voerde de wandeling door de duinen naar de Zandmotor. 
Waargenomen werden een groep van ruim 30 sneeuwgorzen en een groep van zo’n 60 groenlingen. 
Verder veel trek van koperwieken en kramsvogels.  

   
      
 (sneeuwgorzen (foto Cor Martijn)) 

 
Goudse Hout 
Vrijdagmiddag 18 november is er aan de werkgroep 
Natuurwaarden Goudse Hout een voucher van  
€ 1.000 uitgereikt. Afgelopen zomer is hier reeds een 
nestgelegenheid voor bijen voor gecreëerd. 
Daarnaast is er afgelopen zomer door een groep 
vrijwilligers meegedaan aan het burgerinitiatief: Vang de 
watermonster. De waterkwaliteit in het Goudse Hout 
behoeft nog veel verbetering.  

 
 
Duurzame markt 
Zaterdag 26 november waren de Goudse 
tuinambassadeurs met een stand aanwezig op de 
duurzame markt in de Sint Jan. Veel mensen wisten 
de weg naar de kraam te vinden. Op de blog van 
Coby Swart (ook tuinambassadeur) is meer te lezen 
over de duurzame markt maar ook over het 
vergroenen van je eigen omgeving. 
https://detuinvannu.nl/green-of-black-friday  
 

Plantenwerkgroep op stap 
Woensdag 23 november is de plantenwerkgroep naar het Dordrechts museum geweest. Mooie 
landschapsschilderijen, een tentoonstelling over de Biesbosch en een tentoonstelling van Umar 
Rashid. Kortom een aanrader (tot 8 januari 2023). 

Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 december naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28december 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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