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Blad en afdeling 
De Natuurvriend is het mededelingen-
blad van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV), 
Vereniging voor Veldbiologie, afdeling 
Gouda en omstreken. Het blad 
verschijnt drie maal per jaar in januari, 
mei en september. 
De doelstellingen van de KNNV zijn 
natuurbeleving, natuurstudie en 
natuurbescherming. Activiteiten zijn 
onder meer excursies, lezingen en 
cursussen. Er zijn 8 werkgroepen 
actief. 
 
Website: https://www.gouda.knnv.nl 
e-mail adres: gouda@knnv.nl 
 
Contributie 
Gewone leden: € 38,00 
Huisgenootleden (zonder Natuurvriend 
en Natura) en jeugdleden € 18,00 
Bankrek. NL60 TRIO 0320 0373 63 
t.n.v. KNNV afd. Gouda e.o. te Gouda. 
Opzeggen lidmaatschap: voor 1 
november bij de ledenadministratie. 
 
Kopij volgende nummer  
Per e-mail in Word naar 
redactie@gouda.knnv.nl  vóór resp. 15 
april, 15 augustus en 15 december.  
 
Bestuur 
Voorzitter 
Frans Kingma, 0182-531615 
kingmafrans@gmail.com 
 
Secretaris 
Lourien van der Hoek, 0182-532151 
secretaris@gouda.knnv.nl 
 
Natuurhistorisch secretaris 
vacant 
 

 

Ledenadministratie 
Sari Bestebreurtje, 0182-511736 
ledenadministratie@gouda.knnv.nl 
 
Penningmeester 
Marius van Rouwendal, 0182-526305 
penningmeester@gouda.knnv.nl 
 
Redactie Natuurvriend 
Jan Uilenbroek, 0182-618037 
j.uilenbroek@hccnet.nl 

 
Coördinatoren Werkgroepen 
Plantenwerkgroep 
Aafke ten Kate 
veldbiologie-aafketenkate@hotmail.nl 
 
Vlinderwerkgroep 
Marcel Mikkers 
vlinderwerkgroep@gouda.knnv.nl 
 
Vogelwerkgroep 
Cor Martijn 
vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.co
m 
 
Weidevogelwerkgroep 
Jur Broer 
marja.jur.broer@planet.nl 
 
Natuurbeschermingswerkgroep 
Frans Kingma 
kingmafrans@gmail.com 
 
Werkgroep zoetwaterbiologie 
Annemarie van Putten 
amvanputten@hetnet.nl  
 
Werkgroep tuinambassadeurs 
Christa Schut 
tuinambassadeurs.gouda@gmail.com 
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Van de voorzitter 
De deels mislukte conferenties in Sharm -el -Sheikh en Toronto over klimaat 

en biodiversiteit, de stikstof-, energie-, waterkwaliteit- en weet ik al wat crisis 

zijn weliswaar als sombere wolken aan het firmament, maar wie wat beter 

kijkt, ziet ook steeds meer lichtpuntjes en hier en daar lijkt wel zelfs de zon 

door te breken.  

Hier in Gouda komt - mede door druk van onze vereniging- flink wat geld 

beschikbaar voor biodiversiteit en groen. Verder kunnen wij als 

natuurverenigingen via de in te stellen Groenraad met onze deskundige 

biodiversiteitsgroep de gemeente helpen om de Goudse biodiversiteit een 

flinke stimulans te geven.  

Doordat de waterschappen eindelijk ook verantwoordelijk worden voor de 

bodemdaling en de daarmee samenhangende CO2-emissie (we verloren 

diverse rechtszaken hierover) en grondwater moeten deze organisaties zich 

nu ook actief inzetten op dit gebied. Mede door o.a. verhoging van waterpeil 

kan dat de weidevogelstand etc. een impuls geven.  

Verder vindt er in de waterschapsbesturen een zekere machtsverschuiving 

plaats ten gunste van de natuur. Wat de zgn. geborgde zetels (niet 

verkiesbare zetels i.v.m. specifiek belang) betreft krijgen het dagelijks bestuur 

en bedrijven geen zetels meer en de boeren er evenveel als de “natuur”. De 

wind waait dus ook daar de goede richting heen. Daarnaast krijgt  de 

waterkwaliteit en " blauwe" biodiversiteit van de kleinere wateren meer de 

aandacht van de waterschappen; de sloten dus die onze waterkwaliteits-

groepen onderzoeken. 

De zon gaat ook schijnen wat onze activiteiten in het nieuwe verenigingsjaar 

betreft. Er is weer een heel mooi programma opgesteld. Excursies, lezingen, 
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cursussen en workshops brengen leven in de brouwerij en dus leven in onze 

vereniging naast alles wat in de werkgroepen plaats vindt. 

Omdat we te weinig mensen hebben om het activiteiten aanbod in de 

toekomst te kunnen garanderen organiseren we in maart een speciale cursus 

" Natuuractiviteiten begeleiden" (zie pg.11).We werven zowel extern en intern 

cursisten. Iets voor jou? 

 

Algemene ledenvergadering 
woensdag 8 maart 2022, 20.00 uur 

Infocentrum Heempad 

Agenda 

1 opening 

2 vaststellen agenda 

3 notulen ALV 

4 mededelingen 

5 jaarverslag secretaris 

6 jaarverslag natuurhistorisch secretaris 

7 jaarverslag penningmeester 

8 verslag kascommissie 

9 decharge bestuur 

10 begroting 

11 benoeming nieuwe kascommissie 

12 statutenwijziging 

13 aftreden Jan Uilenbroek als natuurhistorisch secretaris 

14 jaarplan 

15 rondvraag 

16 sluiting 

 

Na de pauze is er een lezing over biodiversiteit in Gouda 
 

Contributie  
Op de algemene ledenvergadering van 2022 is besloten de contributie te 
verhogen. De contributie voor 2023 is 38,00 euro voor leden en 18,00 euro 
voor huisgenootleden 
 

Overlijden  

In december is Atty Broer overleden. Omdat ze veel betekend heeft voor de 
planenwerkgroep zal in het volgende nummer een in memoriam verschijnen 
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Natuurhistorisch secretaris  
Zoals ik eerder in de Natuurvriend heb gemeld stop ik met ingang van 2023 

als natuurhistorisch secretaris en daarmee met het organiseren van de 

lezingen en excursies. Tot op heden is nog geen nieuwe natuurhistorisch 

secretaris gevonden.  

Er is een werkgroep activiteiten opgericht die o.l.v. de nieuwe natuurhistorisch 

secretaris de lezingen en excursies organiseert. Voorgesteld is dat alle 

werkgroepen bij de werkgroep 1 á 2 activiteiten per seizoen voorstellen. Uit 

deze voorstellen wordt een activiteitenprogramma opgesteld. De voorstellen 

moeten vóór 15 nov., resp. 15 april en 15 aug. bij de nieuwe natuurhistorisch 

secretaris worden ingeleverd. Het is de bedoeling dat de werkgroep zelf 

verantwoordelijk is voor de uitvoering. De nieuwe natuurhistorisch secretaris 

heeft dus slechts een coördinerende functie. Totdat een nieuwe 

natuurhistorisch secretaris is gevonden zal Frans Kingma deze functie 

voorlopig waarnemen. 

 

Dit geeft mij de gelegenheid iedereen te bedanken die in het verleden mij 

heeft geholpen de lezingen en excursies te organiseren. Ik heb het de 

afgelopen jaren met veel plezier gedaan. Vaak reed ik na een succesvolle 

lezing in een euforische stemming terug naar Waddinxveen. Een hoogtepunt 

was een avond in het streekmuseum over vleermuizen op 21 aug. 2013 met 

meer dan 80 belangstellenden. Ik wens een nieuwe natuurhistorisch secretaris 

evenveel plezier.       

       Jan Uilenbroek 

 

Bezorging van de Natuurvriend 
Wist u dat het rondbrengen van de Natuurvriend door 12 leden van de 

afdeling de vereniging een besparing van 685 euro oplevert. Een bedankje is 

dus wel op zijn plaats. De portokosten zijn op dit moment 1,92 per blaadje. In 

Gouda en omgeving worden 119 blaadjes rondgebracht en 19 worden per 

post verstuurd.  

 

Om de drukkosten betaalbaar te houden is alleen de middenpagina in kleur en 

de rest zwart/wit. Wilt u de hele natuurvriend in kleur zien, kijk dan op de 

website van de afdeling. Hou er dus rekening mee dat als u kopij opstuurt dat 

de foto’s voldoende contrast hebben. 
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Minicursus tuinvogels herkennen 
Zoals eerder in de nieuwsbrief van januari stond vermeld wordt als 

voorbereiding van de nationale tuinvogeltelling op zaterdag 28 en zondag 29 

januari 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. 

 

 
 

Vogelcursus 2023 

Na de succesvolle vogelcursus vorig jaar life in het infocentrum willen we dit 

jaar weer een cursus aanbieden. De cursus bestaat weer uit 4 theorieavonden 

en 4 excursies. De theorieavonden zijn op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 

uur. De excursies zijn op zaterdagmorgen met uitzondering van één hele dag 

excursie.  

Het programma ziet er als volgt uit. 

Donderdag 2 maart  Vogels in de winter door Marius van Rouwendal 

Donderdag 16 maart Vogels en bomen door Gert-Jan Pieterse en Stef Strik 

Donderdag 30 maart Weidevogels door Gert-Jan Pieterse en Stef Strik 

Donderdag 13 april Lentevogels door Marius van Rouwendal 

De excursies zijn: 

Zaterdag 4 maart Bouwersdam en inlagen Schouwen-Duiveland 

Zaterdag 18 maart Zevenhuizerplas 

Zaterdag 1 april Voorofsche polder in Waddinxveen 

Zaterdag 15  april Hooge Boezem bij Haastrecht 

De kosten van deze cursus zijn voor leden van KNNV en IVN 40.00 euro en 

voor niet-leden 60 euro. Er is van de vogelcursus van vorig jaar nog een 

wachtlijst. Deze personen hebben voorrang. Het maximale aantal deelnemers 

is 20. Voor deze cursus kunt u zich opgeven bij Cor Martijn 

(vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com). 

mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
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Week van de Veldbiologie 
De landelijke KNNV had de periode van 24 september tot 9 oktober 

uitgeroepen tot week van de Veldbiologie. Onze afdeling nam deel met 3 

activiteiten. De aftrap was de paddenstoelenexcursie in het Brediuspark in 

Woerden op 24 september. Deze dag was door de Nederlandse Mycologische 

Vereniging uitgeroepen tot de Europese dag van de Paddenstoel. Helaas 

regende het de hele morgen. Dit weerhield een 6-tal diehards niet om o.l.v. 

Anja Knijff en Lia van der Sandt naar paddenstoelen te zoeken. Het resultaat 

was meer dan 20 soorten.  

 

 
De diehards (foto Jan Uilenbroek) 

 

De 2e activiteit was de ‘Natuur op het Heempad’ op zondag 2 oktober. Het 

thema was herfstactiviteiten. In het infocentrum stonden tafels met 

paddenstoelen, zaden en takken met bladeren. Met microscopen kon naar 

sporen en kleine beestjes worden gekeken. Er waren 2 excursies 

georganiseerd voor ouders met kinderen met diverse activiteiten zoals 

grondboren en regenwormen vangen. 

De 3e en laatste activiteit was de lezing op 5 oktober over ‘Natuur in de stad’. 

De lezing werd gegeven door Niels de Zwarte, hoofd van Bureau Stadsnatuur 

Rotterdam. Hij onderstreepte het belang van natuur in de stad voor ons 

welbevinden. Onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten sneller herstellen als 

ze uitzicht hebben op groen. Voor veel dier- en plantensoorten is de stad een 

apart biotoop. Een inspirerende lezing. 

       Jan Uilenbroek 
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Midweek 2023, bestemming De Weerribben:  

het landschap van Muggenbeet tot Moddergat 

In juni reizen we af naar Paasloo in de kop van Overijssel, dicht bij de grens 

met Friesland, om de Weerribben te verkennen, een laagveengebied, net als 

onze regio, maar toch anders. 

Een streek waar je gehuchten vindt met namen als Muggenbeet, Moddergat 

en Poepershoek . De naam Muggenbeet schijnt een verbastering te zijn van 

Muchenbeek, dat was ooit een zijtak van de Steenwijker Aa. Dat wil niet 

zeggen dat er geen muggen zijn.  

Het landschap wordt nu gedomineerd door water, riet, kleine molentjes en 

moerasland. Je zou je kunnen voorstellen dat het Groene Hart er zo uit zou 

hebben gezien, vandaag de dag, maar een groot verschil is dat in de 

Randstad de welvaart zijn tol heeft geëist van de natuur door bevolkingsdruk, 

schaalvergroting van landbouw, industrie en wegenbouw, en door 

waterbouwkundige ingrepen. De bevolking van de Overijsselse moeraslanden 

was eeuwenlang in grote mate zelfvoorzienend. Dat is af te zien aan het 

landschap. De weren (petgaten) en ribben (legakkers) ontstonden door de 

turfwinning, die vanaf 1400 tot 1930 plaatsvond (met de grootste opbrengst in 

de 19e eeuw). De riet- en biezencultuur hield verlanding tot een moerasbos 

tegen. Kleinschalige landbouw, visserij en eendenjacht met behulp van 

eendenkooien (tot 1950) bepaalden zowel het leven als het aanzicht van het 

gebied dat nu De Weerribben heet. De drooglegging van de Noordoostpolder 

bleef ook niet zonder gevolgen: de  verticale dynamiek van de 

grondwaterstanden nam af. Hiervoor in de plaats kwam een andere dynamiek 

door de regulatie van de boezemwaterstanden door middel van sluizen. Om 

de rietcultuur in stand te houden verscheen vanaf de jaren ’60 een nieuw type 

tjaskers, met een dieselmotortje, ook wel “Amerikaanse molentjes” genoemd, 

om de waterstand op het juiste peil te houden. 

In de jaren ’50 drong in ons land het besef door van het belang van 

natuurbehoud en –beheer. Het toenmalige ministerie van CRM begon met het 

aankopen van land dat door “Staatsbos” beheerd werd (destijds niet geheel tot 

genoegen van de lokale bevolking). Vandaag de dag worden de 

natuurwaarden van de veenmoerassen, rietlanden en plassen in de regio 

beschermd en beheerd in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. 
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Er zijn zeldzame stukjes trilveen met kleine zeggesoorten. Er zijn bloemrijke 

hooilanden, bos-achtige moerasstruwelen en uitgestrekte rietlanden. Een 

bijzondere omstandigheid, waardoor dit gebied verschilt van het laagveen 

rond Gouda, is de nabijheid van het hoger gelegen Drents plateau. 

Daarvandaan stroomt voedselarm, zuur water af naar het relatief voedselrijke 

laagveengebied. Dat geeft geleidelijke gradiënten in bodemcondities, met als 

gevolg een rijke schakering in leefomstandigheden voor het plantenleven en, 

als gevolg daar weer van, voor de aanwezige fauna. De soortenrijkdom in het 

gebied is dan ook groot , denk bijvoorbeeld  aan orchideeën, otters, vogels in 

het riet, waterplanten, vlinders en circa 50 (!) soorten libellen.  

        Marjan Veerman 

 

 
 

2023 Jaar van de Scholekster 

SOVON en Vogelbescherming hebben 2023 uitgeroepen tot jaar van de 

Scholekster. De zwart-witte steltloper met de rode snavel en roze poten komt 

voor aan de kust, maar tegenwoordig worden ze steeds vaker in het 

binnenland gezien, zelfs in onze stadsparken. Het gaat niet goed met de 

Scholekster. Het aantal scholeksters in Nederland gaat al jaren schrikbarend 

achteruit. De reden is verlies van nesten omdat kwelders overstromen, 

verstoring door toeristen en een door de Japanse oester weggeconcurreerd 

voedselaanbod. Kortom het beestje met zijn karakteristieke te-piet wordt een 

zielepiet. 

     Bron: Bionieuws oktober 2022 
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Een jaar rond nachtvlinderen 
Ook in 2022 is de vlinderwerkgroep weer regelmatig op pad geweest om op 

een drietal locaties de nachtvlinders te inventariseren. Het betrof het 

Leersumse Veld, het Loetbos en het Heempad in Gouda. 

Er wordt vaak gedacht dat er alleen nachtvlinders in de zomer vliegen. In het 

vroege voorjaar (vanaf februari) en in de wintermaanden (t/m december) 

vliegen er echter op de ‘warmere’ avonden 

ook nachtvlinders rond. Deze kunnen het best 

gelokt worden door bomen met zoetigheid in 

te smeren waarop de vlinders dan komen 

foerageren. Zo werd dit jaar in februari de 

eerste Tweestreepvoorjaarsuil op het 

Heempad gespot. En tot ver in december 

maak je bijvoorbeeld kans op Kleine 

Wintervlinders of de Zwartvlekwinteruil. 

 

De leukste maanden om te nachtvlinderen blijven natuurlijk wel de maanden 

mei t/m september omdat dan de meeste soorten actief zijn. In die maanden 

hebben we de drie locaties regelmatig bezocht waarbij er witte lakens met 

lampen (ML 250 Watt) werden opgehangen om de vlinders te lokken. Ook in 

de zomermaanden loont het de moeite om bomen te smeren. Er zijn namelijk 

soorten, bijvoorbeeld de Weeskinderen, die niet graag op licht afkomen maar 

wel komen snoepen van de zoetigheid die we op de bomen smeren. 

We bezoeken de locaties verspreid over het jaar om op jaarbasis zoveel 

mogelijk verschillende soorten waar te kunnen nemen. Op het Heempad wordt 

van maart t/m oktober iedere derde vrijdag van de maand een 

nachtvlinderavond georganiseerd. Gemiddeld verwelkomen we deze avonden 

zo’n 15 bezoekers. Dit leidt behalve tot het gezamenlijk genieten van de 

nachtvlinders ook tot mooie verhalen en kennisdeling over de natuur. Leuk om 

te zien dat deze avonden ook aanstekelijk werken. 

en een aantal vaste bezoekers zelf ook fanatiek aan de slag zijn gegaan met 

het inventariseren van nachtvlinders. 

Om de waarnemingen voor iedereen toegankelijk te maken, worden deze door 

de vlinderwerkgroep vastgelegd in waarneming.nl. Uiteraard worden de 

waarnemingen ook teruggekoppeld aan de vergunningverlenende instanties. 

 

       Marcel Mikkers 
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Cursus natuuractiviteiten begeleiden 
Gek op de natuur en wil je dat delen met anderen, bv het Goudse publiek? 

Schrijf je dan in voor onze echte doe cursus “Natuuractiviteiten begeleiden” 

in maart 2023 in en om het Informatiecentrum aan het Heempad in Gouda 

In deze zeer praktische cursus leer je in 4 dagdelen van 3 uur in weekenden 

van maart : 

• Hoe je een vaak gemengde (ook ouders met kinderen) groep mensen 

zoveel mogelijk zelf de natuur kan laten ontdekken en ervaren; 

• Hoe daarbij diverse veldbiologische en ecologische technieken kunt 

inzetten; 

• Welke opdrachten geschikt zijn om natuurbeleving te stimuleren; 

• Hoe je natuurpaden/ belevingspaden kunt maken; 

• Hoe je in het infocentrum met o.a. microscopen en proefopstellingen 

het publiek een verdiepingsslag kunt laten maken. 

Naast publieksactiviteiten helpen leiden gaan we ook in hoe je ons kunt 

helpen om excursies voor de leden te begeleiden en gastheer/gastvrouw te 

zijn bij onze lezingen en excursies. 

Nadere info uitgebreid en beeldend weergegeven zie onze website 

www.gouda.knnv.nl. Opgave (ook voorlopig) : voorzitter@gouda.knnv.nl 

Werkgroep Natuuractiviteiten KNNV Natuurvereniging Gouda e.o. 

      Frans Kingma 

 

  
  

http://www.gouda.knnv.nl/
mailto:voorzitter@gouda.knnv.nl
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Amerikaanse torenvalk 
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nachtvlinders 
 

 

     
           Braamvlinder      Wilgenhermelijnvlinder       Witte tijger 
 

     
      Grote Beer    Zwart Weeskind 
 

      
 Groene weide-uil           Wilgengouduil 
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Kwaliteitsimpuls ook voor het Oostpolderpark, het laatste 

stukje veenweidegebied in de stad? 

In rap tempo heeft Gouda zijn oorspronkelijke veenweidegebieden binnen de 

stadsgrenzen volgebouwd en daarmee verdween ook het biotoop voor 

weidevogels. Het Projectbesluit Oostpolder (2011) maakte bij de komst van 

Westergouwe voor deze polder een uitzondering. Het gebied is gelegen 

tussen de Gouwe in het oosten en de Ringvaart van Zuidplas in het westen. 

De noordgrens wordt gevormd door de spoorlijn Gouda-Rotterdam en aan de 

zuidkant door het Gouwekanaal. Dit groengebied  binnen de bebouwing moest 

zijn landschappelijke kwaliteiten behouden met daarbij extensieve 

veehouderij, weidevogels en ruimte voor rustige groene recreatie. Met mooie 

toegangsborden, een prachtig vlonderpad deels over brede sloten en diverse 

voorzieningen was het aantrekkelijk voor het publiek en landschappelijk 

interessant. 

 

  
 

Omdat het vlonderpad afgesloten was in het broedseizoen vanwege de 

weidevogeldoelstelling en er twijfels in de raad waren over of er wel 

broedende weidevogels waren werd onze KNNV afdeling gevraagd daar 

onderzoek naar te doen. De uitkomst van het deskundig begeleide 3-jarige 

onderzoek dat daar van 2014-2016 op volgde was dat het hoewel klein, een 

uitstekend weidevogelgebied was, ver boven de norm voor agrarisch beheer. 

Het vlonderpad bleef daardoor gesloten in het broedseizoen. In het kader van 

een kwaliteitsimpuls werd in 2016 ons advies gevraagd. Daarover 

publiceerden we in augustus van dat jaar een uitgebreide nota met frisse 

ideeën. 
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Helaas constateerden we in 2020 een zeer ernstige verwaarlozing van het 

gebied. De polder was zwaar verruigd, deels verdroogd en minder open. De 

fraaie toegangsborden bij het vlonderpad en de vogel kijkhut waren 

verdwenen en het geheel was niet om aan te zien, dus uitermate 

onaantrekkelijk voor een bezoek. In drie opeenvolgende nota’s informeerden 

we Groenalliantie, wethouders en raad over deze dramatische ontwikkeling. 

Waarom waren andere gebieden wel opgeknapt en de Oostpolder 

verwaarloosd? 

Twee wethouders stelden voor om een extern professioneel onderzoek te 

laten doen. We stemden daarmee in. We bezochten de polder met 

onderzoeker Rudie Terlouw van adviesbureau Bui-tegewoon en hadden een 

zeer goed gesprek met hem. In augustus 2020 werd het verslag gepubliceerd, 

In de volgende maanden volgden verschillende overleggen tussen KNNV/IVN, 

Groenalliantie en de gemeente. 

Door de geïsoleerde ligging was volgens het rapport het gebied minder 

kansrijk voor weidevogels. Belangrijkste doel moest zijn het in stand houden 

van het oud Hollands polderlandschap gericht op brede biodiversiteit met 

behoud van openheid en verkavelingsstructuur. Ook de waternatuurdoelen 

zijn kansrijk. Talrijke beheer adviezen geven richting hoe dit gebied verder te 

ontwikkelen. 

We werden betrokken bij het verdere overleg wat betreft conclusies. Daarover 

moeten nog besluiten komen. Wel werd besloten om resterend geld in te 

zetten voor een quick win. Zo mochten we adviseren over de verbetering van 

en uitbreiding van de poelen. Realisatie dit jaar. 

 

Wat zijn nu onze ideeën over de verder ontwikkeling? We bereiken niets als 

we natuur als exclusief doel hebben. Natuurrecreatie moet ook een doel zijn. 

Wij willen daarom vanuit de ingang van het vlonderpad aan de Broekweg de 

rechterkant van het pad voor natuurrecreatie inrichten met o.a. een 

biodiversiteitspad, poelen, avonturenpad voor kinderen en een trekvlotje over 

een brede sloot, maar wel zo dat er ook door natuurlijke barrières rustige 

plekken blijven bestaan. De rechterkant wordt voorzien van een doorlopend 

water bevattende greppel of andere hindernis en blijft afgesloten voor het 

publiek, zodat de wandelaar van het open cultuurlandschap kan genieten met 

alles wat daar aan dieren op af komt. We willen het biodiversiteitpad voorzien 

van digitale aanwijzingen/vragen zodat bezoekers wat meer van de natuur 

kunnen opsteken. Door ook de strook grenzend aan het belendende fietspad 

langs het spoor aan te pakken kan een rondwandeling gericht op biodiversiteit 
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worden gemaakt. Ook hebben we voorstellen om de wandelmogelijkheid om 

de hele polder aantrekkelijk te maken door de bermen meer biodivers en 

educatief te maken. 

We zoeken nog mensen die wat aan vrijwillig landschapsbeheer willen doen 

en mee willen helpen met het bedenken van een educatief pad. 

       Frans Kingma 

 

Belang van veengebieden 
In Nederland komen twee soorten veengebieden voor, laagveen en hoogveen. 

Laagveen is afhankelijk van grondwater en komt meer in het westen van 

Nederland voor. Hoogveen is afhankelijk van regenwater en komt meer in het 

oosten van Nederland voor. Bij hoogveen zakt het regenwater niet weg in de 

bodem omdat de onderliggende laag moeilijk water doorlaatbaar is.  

In deze veengebieden komt veenmos (Sphagnum) voor. Veenmos heeft de 

eigenschap dat het water kan vasthouden tot wel 40 keer zijn eigen 

drooggewicht. 

Veenmos heeft net als 

andere mossen geen 

wortels, maar nemen 

water en voedingsstoffen 

op door diffusie. 

Veenmos sterft aan de 

onderkant af en groeit 

aan de bovenkant. Het 

afgestorven veenmos 

wordt niet verteerd 

omdat veenmos stoffen 

bevat. die microbiële 

afbraak remt. Bovendien 

wordt de afbraak gestagneerd door de hoge waterstand. Daardoor zijn dikke 

pakketten veenmos ontstaan. 

Veengebieden blijken een belangrijke rol te spelen in het vastleggen van Co2. 

In veengebieden wordt veel koolstof opgeslagen. Actief hoogveen houdt vijf 

keer meer Co2 vast dan bos. Door ontwatering komt het veen in contact met 

zuurstof en verteert, Daarbij komt de opgeslagen Co2 vrij. De afbraak van 

veen veroorzaakt meer dan 5 procent van de landelijke Co2 uitstoot. 

      Jan Uilenbroek 
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Prachtige beer komt mee met zuidelijke winden 
De Prachtbeer is een zeer zeldzame 

trekvlinder die in 2006 voor het eerst in 

Nederland is gezien. In dat jaar waren er vier 

waarnemingen van deze kleurrijke beer. De 

volgende waarnemingen waren: 2011 (twee 

waarnemingen), 2017 (drie waarnemingen), 

2018 (drie waarnemingen) en in 2020 en 

2021 allebei één waarneming. Dit jaar staat 

de teller op 25 oktober al op de veertien 

waarnemingen, en er is nog volop kans op 

meer de komende weken. Op 21 oktober 

werd de eerste gemeld uit Lage Mierde in 

Brabant. Op 22 oktober waren er drie 

vondsten, alle drie in de duinen: Berkheide, Amsterdamse Waterleidingduinen 

en Zandvoort. Op 24 oktober volgden waarnemingen uit Oirschot, Hoorn en uit 

de Ooijpolder. Deze laatste telt mooi mee voor het 5000 Soortenjaar dat hier 

momenteel wordt gehouden. Twan Teunissen, die hem ontdekte schreef op 

twitter: “Nummer 5699 was deze prachtige Prachtbeer die ik net zag. Een zeer 

zeldzame trekvlinder uit het Middellandse Zeegebied.” Uiteraard kwamen er 

enthousiaste reacties op zijn vondst, en ook wat gezonde jaloezie op de 

waarneming en de schitterende foto. Twan daarover: “Ik heb er tien minuten 

achteraan gehuppeld, beertje wilde niet op de foto. Maar de aanhouder heeft 

gewonnen!"  

Ook op twitter kwam het bericht van 

Wim Veraghtert van Natuurpunt in 

België. Ook daar is de soort gezien dit 

jaar: “Door het zachte herfstweer is er 

nog heel wat activiteit van 

nachtvlinders. Daaronder ook 

trekvlinders: soorten die vanuit Zuid-

Europa naar hier vliegen. Op minder 

dan een week waren er 3 meldingen 

van de zeer zeldzame Prachtbeer. 

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting 

Foto’s: Arnold Wijker; Twan Teunissen; Kars Veling 

Kaartje: NDFF  

https://www.vlinderstichting.nl/
https://www.ndff.nl/
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Verslag excursie naar de zandmotor 
Zaterdagmorgen 19 november 2022, met zeven personen vertrekken we naar 

restaurant de Haagsche Beek in Kijkduin om daar onze tocht naar de 

Zandmotor aan te vangen. Eerst natuurlijk een warme kop koffie of 

chocolademelk. Het is bewolkt, koud en er waait een stevige wind, zodat Kees 

ons adviseert om dicht achter de duinen te blijven. Hier langs de kust tussen 

Kijkduin en Ter Heide zijn zowel de oude als de jonge duinen goed bewaard 

gebleven. De oude duinen liggen het verst het binnenland in en de jonge 

duinen liggen langs de kust. Als we een eerste duin over zijn lopen we een 

paar Hollandse landgeiten tegen het lijf die de duinen begrazen en er zo voor 

zorgen dat de duinen hun open karakter behouden. De zandmotor zorgt er 

voor dat op er natuurlijke wijze langs de kust nieuwe duinen ontstaan 

waardoor we beter beschermd zijn tegen de zee. Lopend richting het zuiden 

zien we al spoedig pioniersvegetatie zoals Helmgras, Biestarwegras en 

Zeeraket. Frans legt uit dat deze planten met hun wortels het zand 

vasthouden en zo zorgen voor duinvorming. Sommige van de nieuwe duinen 

zijn al een aantal meters hoog. De werking van de zandmotor en de 

duinvorming wordt overigens nauwkeurig gemonitord door de Argusmast die 

vol hangt met camera’s en antennes. 

 

 
Groenlingen (foto Cor Martijn) 

 

We zien flinke aantallen koperwieken en kramsvogels vanaf zee overvliegen 

richting binnenland. Ook een groep van zo’n 60 groenlingen trekt onze 

aandacht. Ze foerageren op de zaden die hier blijkbaar volop te vinden zijn.  
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Tot onze vreugde ontdekken we ook een groep van ruim 30 sneeuwgorzen. 

Met de nodige voorzichtigheid lukt het Cor om deze prachtige vogels te 

fotograferen. Na zo’n 4 km keren we om en lopen tegenwind weer terug naar 

het restaurant. De beloofde zon laat zich helaas nog steeds niet zien. 

Alvorens naar huis te gaan trakteren we onszelf op een warme kop koffie of 

soep. Het was een mooie tocht. 

      Marius van Rouwendal 

 

Insectencamera’s 
Evenals vorig jaar zijn in de tuin van de fam. Lourier aan de Dijkgraafweg in 

Hazerswoude-dorp 2 insectencamera’s geplaatst. Om meer inzicht te krijgen 

in de achteruitgang van insecten wordt door Naturalis Biodiversity Center op 

verschillende plaatsen in Nederland Diopsis insectencamera’s geplaatst. Deze 

geavanceerde camera’s maken elke 10 sec. een foto. De camera telt het 

aantal insecten, identificeert ze en bepaald de biomassa. 

Meer informatie over deze intelligente camera’s is te vinden op 

https://diopsis.eu. 

      Jan Uilenbroek 

 

 
Insectencamera’s (foto Jan Uilenbroek) 

  

https://diopsis.eu/
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Nestkastcontrole Gouwebos 2022 
Op woensdag  9 november heeft een team van 6 KNNVers (Jeffrey, Marius, 

Peter, Ton, Wim en Wouter) de nestkasten in het Gouwebos gecontroleerd. In 

totaal zijn 38 kasten schoongemaakt en waar nodig vervangen (4 stuks). We 

werkten deze keer met twee teams van 3 man en een ladder om de 

voorspelde buien voor te zijn. Het weer werkte echter goed mee. In 

tegenstelling tot vorige jaar had de grote bonte specht weinig tot geen schade 

aan de kasten veroorzaakt. Wel moesten er een paar kasten door omgevallen 

bomen worden vervangen. Behalve de twee kasten die op de grond lagen en 

een kast voor holenbroeders (bonte vliegenvanger, roodborst) waren alle 

kasten in gebruik geweest. Bij drie kasten was het broedsel mislukt (één in de 

eifase en twee nestjes met dode jongen die mogelijk zijn verhongerd). De 

nestkasten worden al jaren door Jan Kempers gemaakt, terwijl HUBO 

Haastrecht het hout gratis voor de KNNV op maat zaagt. Welig woekerende 

braamstruiken maken het overigens steeds lastiger om de kasten met de 

ladder te bereiken, er is soms geen doorkomen meer aan. Ook in het 

Gouwebos is de invloed van stikstof merkbaar. Gelukkig was er ook tijd voor 

koffie met cake en speculaas. Alle 38 nestkasten zijn nu weer gereed voor het 

broedseizoen 2023. 

Marius van Rouwendal 

 
 
  



21 
 

Agenda Heemtuin Goudse Hout 
Elke zaterdag wordt vanaf 13.00 uur gewerkt aan het beheer en onderhoud 

van de heemtuin. In de zomer ook op de woensdagavonden vanaf 19.00 uur. 

De zomerperiode is van 29 maart t/m 30 augustus. 

De volgende data voor speciale activiteiten zijn: 

• Zondag 11 juni open dag op de heemtuin 

• Zaterdag 2 september hooidag 

• Vrijdag 15 september  nachtvlinderavond 

• Zaterdag 4 november landelijke natuurwerkdag’ 

De overige data voor excursies publiceren we in de gebruikelijke media, op 

onze website en aangeplakt op de werkschuur van de Heemtuin Goudse 

Hout. 

Zie ook www.heemtuingoudsehout.nl 

 
Inloopmiddagen 

Elke eerste zondag van de maand is in het infocentrum van 14.00 tot 16.00 

uur een tuinambassadeur aanwezig voor gratis tuinadvies. 

  

Mutaties 

Nieuwe leden: Agnes Brouwer de Jong, Peter Brouwer, Hannie Bouter, Ralph 
Brieskorn, Meai Domburg, Agnes Droste, David Gast, Dirk Huitzing, Theo 
Janssen, Liesbeth Jeursen, Annemarie de Jong, Jeffrey de Jong, Wim Pijper, 
Marcel Richters, Simone Romanow, Annemie Scholten, John Stolwijk, Gerard 
Voskuilen.  
Opgezegd hebben: Ria en Jaap Jan Leeuwenburg, Petra Mailloux, Kees 
Verdouw, Johan en Riet van Wichen. 
Geroyeerd is: Jaap van der Loo 
 

Fotoverantwoording 
Titelpagina Scholekster (foto Huig Bouter) 
Pg. 6   strip (foto’s Huig Bouter) 
Pg. 10  Kleine wintervlinder (foto Marcel Mikkers) 
Pg. 12  Fotopagina vogels (foto’s Nel Kempers) 
Pg. 13  Fotopagina vlinders (foto’s Marcel Mikkers) 
Pg. 16  Veenmos 
 
  

http://www.heemtuingoudsehout.nl/
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Activiteitenprogramma 
Voor de excursies die we per auto maken wordt van de meerijders een 

liftergeld gevraagd van 10 eurocent/km te verrekenen met de bestuurder. De 

KNNV is niet aansprakelijk voor ongevallen en beschadiging of verlies van 

eigendommen. 

 

Zaterdag 14 jan. Vogelexcursie naar de Eendrachtspolder 

Bij de Zevenhuizerplas ligt de Eendrachtspolder, waar veel 

vogelwaarnemingen worden gedaan.  We vertrekken om 10.00 uur vanaf het 

NS station in Gouda, Bloemendaalse zijde. 

Contactpersoon: Cor Martijn vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com. 

 

Donderdag. 26 jan. Muggen in tijden van klimaatverandering 

Na 2 maal uitstel vanwege corona dan nu de lezing van Maarten Schrama 

over muggen. Wat staat west-Nederland de komende decennia te wachten? 

De lezing vindt plaats in het infocentrum aan het Heempad en begint om 

20.00 uur. 

Contactpersoon: Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl) 

 

Zaterdag  18 febr. Wandeling naar de pier van Hoek van Holland 

Op de pier zijn meestal de nodige steltlopers te zien. We nemen de eerste 

trein na 9.00 uur naar Rotterdam Alexander en vandaar de metro naar Hoek 

van Holland Haven. Vandaar is het een half uur lopen naar de pier 

Contactpersoon: Kees Hendriks (cahendriks@hetnet.nl) 

 

Woensdag 8 maart.  Algemene ledenvergadering 

De vergadering wordt gehouden in het infocentrum Heempad en begint om 

20.00 uur. De stukken worden u per email toegestuurd. Na de pauze lezing 

over biodiversiteit in Gouda. 

 
Zaterdag 11 maart  Vogelexcursie Voorofsche polder 

In deze polder is door het Zuid-Holland Landschap een stuk plas dras gezet. 

Hier verzamelen zich de grutto’s na hun verblijf in Afrika. 

Vertrek 14.00 uur parkeerplaats van begraafplaats Alberdingk Thymlaan 

Contactpersoon: Marius van Rouwendal (mjvr2803@gmail.com) 

 

 

mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:cahendriks@hetnet.nl
mailto:mjvr2803@gmail.com
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Woensdag 22 maart Lezing over vogels door Nico de Haan 

Deze bekende vogelkenner zal een lezing geven met als onderwerp: maak 

van uw thuis een vogelparadijs en na de pauze: vogels en klimaatverandering. 

Waar de lezing plaats zal vinden wordt later op de website, in de nieuwsbrief 

en via de media bekend gemaakt. 

Contactpersoon: Cor Martijn (vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com) 

 

Zaterdag  1 april Plantenexcursie Rhoonse grienden 

Langs de Oude maas ligt een zoetwater getijdengebied, waar Spindotters en 

Lenteklokjes voorkomen. In deze tijd van het jaar verwachten we veel 

Fluitenkruid, We vertrekken om 9.00 uur vanaf NS station, Bloemendaalse 

zijde. 

Contactpersoon: Marjan Veerman (MVVR52@outlook.com) 

 

Zaterdag  22 april Excursie naar landgoed Ockenburgh 

Dit landgoed in Kijkduin is in het bezit van het Zuid-Hollands landschap. We 

wandelen door het Hyacintenbos en het Heempark H.J. Bos. We nemen de 

eerste trein na 9.00 uur naar Den Haag en vandaar met tram 3 richting 

Loosduinen. 

Contactpersoon: Marjan Veerman (MVVR52@outlook.com) 

 

Zaterdag  6 mei  Wandelen in de Krimpenerwaard 

In de Krimpenerwaard is door het Zuid-Hollands Landschap een wandeling 

uitgezet (de Zwarte stern route. Lengte 8 km). De wandeling voert vanaf het 

parkeerterrein Schaapjeszijde o.a. over de Berkenwoudse driehoek.  

We vertrekken om 9.00 uur vanaf het NS station Gouda, Bloemendaalse zijde. 

Contactpersoon: Nel de Mos (neldemos571@gmail.com) 

 

Zondag 21 mei   Natuur activiteiten op het Heempad 

In het kader van de week van de biodiversiteit worden op het Heempad van 

14.00 tot 16.00 uur diverse natuur activiteiten georganiseerd. 

Contactpersoon: Frans Kingma (kingmafrans@gmail.com) 

 

Zaterdag 3 juni   Excursie naar de Zouweboezem 

In dit gebied van Zuid-Hollands Landschap bij Ameide broeden purperreigers 

en zwarte Sterns. We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Gouda, 

Bloemendaalse zijde.  

Contactpersoon: Cor Martijn (vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com).  

mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
mailto:MVVR52@outlook.com
mailto:MVVR52@outlook.com
mailto:neldemos571@gmail.com
mailto:kingmafrans@gmail.com
mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
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De Natuurvriend is het orgaan van de afdeling Gouda en 

omstreken van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie. 

Het verschijnt drie maal per jaar. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afzender/ledenadministratie 

Lage Gouwe 112 

2801 LK Gouda 
 


