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Groene Hart debat 
De Provinciale Statenperiode van 2023-2027 wordt voor het Groene Hart cruciaal. Daarom 

nodigen we u graag uit voor het Groene Hart debat “heeft het Groene Hart nog een 

toekomst?” op vrijdagochtend 3 maart in het gemeentehuis van Gouda van 9.30 uur tot 

13.00 uur. Het debat wordt georganiseerd door Natuur en milieufederatie Zuid-Holland. 

 
 

Algemene Ledenvergadering 
Op woensdagavond 8 maart is de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. 
We starten om 20:00 uur in het Infocentrum aan het Heempad. De veragderstukken heeft u 
reeds per mail ontvangen. 

 
Lezing door Nico de Haan 
De lezing over vogels door Nico de Haan op woensdagavond 22 maart vindt plaats in 
scholengemeenschap Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda, aanvang 
19.30 uur. Het onderwerp is ‘Maak van uw tuin een vogelparadijs’ en na de pauze ‘Vogels en 
klimaatsverandering’. De toegangsprijs is € 5 voor leden van de KNNV en € 10 voor niet-
leden (inclusief koffie). Alleen contante betaling is mogelijk. Er is een groot parkeerterrein 
tegenover de school (aanmelden bij de slagboom). 

 
Nulmeting Biodiversiteit en waterkwaliteit 2022 
In opdracht van de Gemeente Gouda heeft ecologisch Adviesbureau 
Viridis bv de nulmeting biodiversiteit en waterkwaliteit uitgevoerd in Gouda. 
Er zal nu vervolgens een nieuwe Groenvisie en een nieuw 
bomenbeleidsplan opgesteld worden. In het voortraject heeft o.a. KNNV  
Gouda e.o. een rol gespeeld. Ook in de toekomst zullen we zeker weer 
meedenken over het toekomstige biodiversiteitsbeleid. 

https://spits-online.com/website/63e4a4616697bYO7JLvGxNDod4IpBMEY9
https://spits-online.com/website/63e4a4616697bYO7JLvGxNDod4IpBMEY9


Beleef de lente 
Ook dit jaar weer broedende vogels live bij Beleef de lente van Vogelbescherming 
Nederland: https://www.vogelbescherming.nl/actueel  
 
Landelijke dag Vlinderstichting 
Op zaterdag 4 maart is de landelijke dag van de Vlinderstichting. Deze wordt gehouden in 
Wageningen maar is ook online te volgen. 
Meer info en aanmelding: https://www.vlinderstichting.nl/actueel/agenda/  

 
EIS dag insecten 
Op zaterdag 18 maart wordt de landelijke EIS dag (exotische ongewervelden: van valse 
wolfspin tot hamerhoofdplatworm)) georganiseerd. De organisatie is in handen van EIS 
kenniscentrum Insecten. De dag is in Burgers zoo in Arnhem. 
Kijk voor meer info en aanmelding op: https://www.eis-nederland.nl/actueel/eis-dag-2023  
 
In en rondom Gouda 
De krokussen staan al volop te bloeien en krijgen al vroeg bezoek  

 
(foto’s Jan Willen  
Hogendoorn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantenwerkgroep maakt een rondje bomen in het Van Bergen IJzendoornpark 

(foto’s Gonnie Overbeek en Lourien van der Hoek)    Luchtwortels en manlijke bloeiwijze moerascipres 

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