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Waarnemingen
Waarnemingen gedaan tijdens de vogelexcursie naar de Hoekse Waard (foto’s
Marius van Rouwendal)

Zeearend

Bruine kiekendief

Zwarte roodstaart

Paapje

Bodemdierendagen
Van 25 sept t/m 7 oktober zijn de bodemdierendagen. Ga op je knieën in de tuin.
Kijk op www.bodemdierendagen.nl download de zoekkaart, vul je waarnemingen in.
Tweedehands natuurboeken
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober worden van 14.00 tot 16.00 uur in het
infocentrum Heempad de natuurboeken van Antoon van der Ark te koop aangeboden
voor een zacht prijsje. De lijst met boeken wordt u zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Kite surfen op de Surfplas? No way!!
Eén zijn met de natuur, wind door je haren zonder eerst 45 minuten te hoeven rijden.

We willen een kite surfpilot komende winter. Dit AD artikel op 11 september jl.
leverde onze KNNV natuurbeschermingswerkgroep veel werk door een groot aantal
reacties. Zoals de kite (wouw) tot paniek leidt onder vogels
zal de kite surfer de rust, foerageermogelijkheden, broed
van 10.000-den vogels van ruim 100 soorten ernstig
verstoren in dit Natura 2000 gebied. Via een
gecoördineerde actie met hulp van Vogelbescherming en
IVN naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk proberen we
dit plan te torpederen. Wil je helpen de regionale natuur te
beschermen neem contact op met de voorzitter.
Wouw

Samen Gouda vergroenen.
Lever op zaterdag 10 oktober 2020 een stoeptegel uit uw
Goudse tuin in en dan krijgt u van de Tuinambassadeurs een
tegoedbon van € 5,00 voor een vaste plant (op te halen bij:
Groencentrum Bloemendaal Büchnerweg 9). De actie is van
11-13 uur op de parkeerplaats nabij het Infocentrum aan het
Heempad.

Natuur dicht bij huis
In en rondom Gouda is veel moois te zien (foto’s Tjerk Nawijn)

koolschildwants (nimfen)

luzerne sierblindwants (imago)

groene schildwants (imago)

Verzoek: geef interessante waarnemingen door (liefst met locatie en eventueel met foto) aan
j.uilenbroek@hccnet.nl.
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 dec. naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 13 okt. 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.

