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Groenwordende koraalzwam

Echte honingzwam

Gekraagde aardster

Gewone zwavelkop

De foto’s zijn van Huig Bouter genomen in de Amsterdamse waterleiding duinen.
Symposium Behoud Groen Erfgoed
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort organiseert op 11 november een online
symposium over instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in
Nederland. Het symposium is van 13.30 -15.30 uur gratis te volgen. Wel tevoren aanmelden
op www.cultureelerfgoed.nl.
Plant een boom
In heel Nederland in 4 jaar tijd 10 miljoen bomen planten. Dat is het doel van Plan Boom.
Doe je mee? Kijk voor meer info op:
www.milieufederatie.nl/nieuws/plant-een-boom-met-plan-boom/
Lijsters en bessentelling 2020
Tot 11 november is de eerste lijsters en bessentelling.
Een initiatief van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Meer info: www.tuintelling.nl/evenementen/lijsters-en-bessentelling-2020
Wegens succes geprolongeerd : Natuuracademie Reeuwijkse Plassen
De Pilot Natuuracademie Reeuwijkse Plassen, in 2019 gezamenlijk opgericht door KNNV

Gouda e.o. en IVN IJssel en Gouwe, met financiële ondersteuning van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, krijgt een vervolg. De pilot bestond uit 4 minicursussen over het
Reeuwijkse Plassengebied met elk een theoretisch dagdeel en een excursie. Een minicursus
is bestemd voor bewoners, eigenaren, gebruikers en andere belangstellenden en heeft ten
doel handelingsperspectief te bieden om de natuurwaarden van het gebied te verbeteren.
Drie van de vier mini-cursussen zijn succesvol uitgevoerd, de vierde moest helaas vanwege
corona tot nader order uitgesteld worden. Inmiddels is de Natuuracademie Reeuwijkse
Plassen een begrip waarvan de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en diverse lokale
organisaties het belang erkennen. Op
basis van een vervolg-projectplan werd de
subsidie onlangs verlengd en uitgebreid,
zodat naast vier nieuwe minicursussen ook
een educatieve toolkit ten behoeve van
verschillende activiteiten, alsmede
gespecialiseerde cursussen ontwikkeld
kunnen worden.
Natuur dicht bij huis (foto’s Jan Uilenbroek en Tjerk Nawijn)
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Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 dec. naar Loes kamer (redactie@gouda.knnv.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 13 nov. 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.

