KNNV afd. Gouda e.o.
Nieuwsbrief nr. 11-2
november 2020
Waarnemingen

Ontwikkeling van de Inktviszwam (foto’s Ton Bos)

Koereiger gezien in Bodegraven (foto Peter Duits)

KNNV reactie op visiedocument ‘De Reeuwijkse Plassen : uniek verleden, evenwichtige
toekomst’
Een projectgroep vanuit Stichting Veen heeft onlangs bovengenoemd discussiestuk opgesteld
als onderdeel in het proces om te komen tot een evenwichtige Gebiedsvisie. De centrale vraag:
wat is er nodig voor het behouden van een mooie en robuuste natuur, zodat er over 10 jaar
voldoende ruimte is om te wonen, te werken en te recreëren. Naast een aantal andere belangenorganisaties zijn ook KNNV, IVN en de Natuuracademie gevraagd op dit discussiestuk te
reageren. KNNV Gouda e.o. heeft overwegend positief gereageerd, vanwege de oplossingsgerichte houding die eruit spreekt en de erkenning van het belang van samenwerking in een door
eigendomsversnippering verdeeld gebied waar verschillende belangen een rol spelen. De
oprichting van een onafhankelijk gebiedsfonds om een en ander te stroomlijnen juichen wij toe.
Er is een duidelijke rol voor educatie weggelegd waarbij het belang van de Natuuracademie
erkend wordt, naast een kenniscentrum. Het belang van zonering, zodat de verschillende functies
(wonen, recreatie, natuur) elkaar niet in de weg zitten, wordt door ons onderschreven. Zonering is
van oudsher aanwezig en zal verder ontwikkeld worden.
Oprecht bezorgd zijn wij over de almaar toenemende bouwactiviteiten en recreatie, waardoor de
natuur steeds verder onder druk komt te staan. Toegepaste wet- en regelgeving en adequate
handhaving moeten hier een halt toeroepen, zodat de (her)huisvesting van icoonsoorten zoals de

otter en de grote karekiet niet belemmerd wordt.
De problemen, met name met
betrekking tot de waterkwaliteit en
de erbarmelijke staat van een aantal
eilanden, zijn ernstig, complex en
urgent.
Snelle actie is geboden, zodat
binnen het geschetste tijdpad van
10 jaar de herstelmaatregelen afgerond kunnen worden, is dringend gewenst.
Sovon landelijke dag
Zaterdag 28 november is weer de landelijke dag voor actieve vogelaars. Het programma is
dit keer online. Je kan een inspirerend programma verwachten met lezingen van
topsprekers. Deelname is gratis wel van te voren aanmelden via de website van Sovon
https://www.sovon.nl/nl/ld19 .
Floron-dag/KNNV botanische dag
Zaterdag 12 december is de landelijke dag voor plantenliefhebber. Dit jaar helemaal online.
Meld je aan via de website van Floron https://www.floron.nl/actueel/floron-dag-2020
U krijgt dan instructies hoe u de Floron dag van achter uw computer kunt volgen.
Deltaplan biodiversiteitsherstel
Neem eens een kijkje op de website https://maakgrijsgroener.nl/ Samen kunnen we
bijdragen aan meer biodiversiteit.
Natuur in Goudse Hout (foto’s Nel Kempers)

peervormige stuifzwam

gewone glimmerinktzwam

eikenbloedzwam

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 Loes kamer (redactie@gouda.knnv.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 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

