
   

   

KNNV afd. Gouda e.o. 
Nieuwsbrief nr. 2 

februari 2023 
Winter op het Heempad (zondagmiddag 5 februari van 14-16 uur (voor jong en 

oud) 

De natuur in de winter saai? Vergeet het maar! De natuur 

staat in de startblokken voor een nieuw seizoen. Algen, 

korstmossen, mossen, schimmels, varens en planten laten 

zich al zien en  knoppen lopen uit en ook de dierenwereld is al 

actief. De winternatuur zelf actief ontdekken tijdens een 

rondwandeling (14 en 15 uur) over het Heempad en 

vervolgens in het Infocentrum  zelf aan de slag gaan met 

microscopen, proefopstellingen en andere spannende zaken. 

Bij de tuinambassadeurs kunt u terecht voor een gratis tuinadvies. 

 

Vogelcursus 2023 

Deze cursus begint op donderdag 2 maart. De cursus bestaat uit 4 theorieavonden 

en 4 excursies. De theorieavonden worden gegeven in het infocentrum Heempad. 

Voor meer informatie zie de website of de Natuurvriend. Het maximum aantal 

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

(vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com).  

Alvast noteren in de agenda:  
lezing door Nico de Haan 
De lezing over vogels door Nico de Haan op 22 woensdag maart vindt plaats in 
scholengemeenschap de Driestar, Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda, aanvang 
19.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro voor leden van de KNNV en 10 euro voor niet-
leden (inclusief koffie). 
1 maart: nieuwe leden avond (ook leden die wat meer van de vereniging willen 
weten zijn natuurlijk van harte welkom); 
8 maart: Algemene Ledenvergadering. 
 
Cursus Natuuractiviteiten begeleiden 
Onze KNNV afdeling organiseert in maart 2023 samen met IVN de 

cursus natuuractiviteiten begeleiden. Een echte doe cursus (4 

zondagochtenden in maart van 10-13 uur). Wellicht kent u iemand in 

uw omgeving die hierin geïnteresseerd is (geef het door), wellicht iets 

voor uzelf. Kijk voor meer informatie op onze website:   

https://gouda.knnv.nl/nieuws/cursus-natuuractiviteiten-begeleiden/  

https://gouda.knnv.nl/nieuws/cursus-natuuractiviteiten-begeleiden/


 
Petitie: Red het Groene Hart 
Het Groene Hart is een mooi en kostbaar landelijk gebied. Het is een plek waar 
mensen recreëren en weidevogels hun plek vinden in het boerenland. Maar ook de 
groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. Dit unieke Zuid-Hollandse 
landschap dreigt te verdwijnen.  
https://petities.nl/petitions/red-het-groene-hart-van-zuid-holland?locale=nl   
 
Mollentelling 2023 
Ga in het weekend van 11 en 12 februari op zoek naar mollensporen. Meer info op: 
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/monitoring/jaarrond-
tuintelling/mollentelling-2023 Daar kan je ook je waarnemingen doorgeven. 
 
Natuur in en rondom Gouda 
vuurgoudhaantje in een Goudse tuin (foto: Wim Pijper) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lezing 
Op 26 januari gaf Maarten Schrama (universiteit 
van Leiden) een lezing met de titel: 'Muggen in de 
verziltende delta', toegespitst op steekmuggen. 
De eerste resultaten van het onderzoek laten een 
grote veranderingen zien in de afgelopen 25 jaar:  
+15% meer sloten met malariamuggen vergeleken 
met 1999; Brakke sloten hebben vaak grote 
aantallen steekmuggen, daarnaast ook veel 
andere soorten muggen (o.a. door afwezigheid 
predatoren van de larven). Een interessante en 
leerzame lezing in een goed gevuld Infocentrum 
(25 aanwezigen). 
 
 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april. naar Jan Uilenbroek 
(j.uilenbroek@hccnet.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 februari 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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