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Annulering
In verband met de coronacrisis en de maatregelen van het overheid zijn alle activiteiten tot 1
juni geannuleerd, d.w.z. de excursies in april en mei, de natuuracademie Reeuwijkse
Plassen, de midweek Limburg in mei, de vogelcursus en minicursus bomen en heesters
herkennen.
Een alternatief
Nu u toch aan huis gekluisterd bent heeft u alle tijd een stukje voor de Natuurvriend te
schrijven. Pak een onderwerp waarvan u denkt dat andere mensen het ook wel interessant
vinden. Maak het niet te lang (half A4tje ), geef er als het kan een foto bij en stuur het naar
Loes Kamer (redactie@gouda.knnv.nl) of Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).
Heempad Gouda
De lente trekt zich niets aan van de Coronacrisis. Veel bloemen staan op het Heempad al
uitbundig te bloeien. Hoewel het nog lang geen Pinksteren is, kan je de pinksterbloem al
bloeiend tegenkomen.
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Beleef de lente
Vanuit uw luie stoel kunt u genieten van broedende steen- en kerkuilen, slechtvalken,
ooievaars en vele anderen. Kijk live hoe vogels broeden, eieren uitkomen en kuikens
opgroeien. De mooiste momenten zijn voor u geselecteerd.
Ga naar www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
Nationale bijentelling
Op zaterdag 18 en zondag 19 april organiseert Nederland Zoemt voor de derde keer de
Nationale bijentelling. Tel de bijen, hommels en zweefvliegen in je tuin en vul per soort het
aantal in op het telformulier. Kijk op de site www.nederlandzoemt.nl en download het
telformulier en het bijengidsje.

Werkgroep zoetwaterbiologie
In onderstaande link vindt u een selectie van foto's die gemaakt zijn tijdens de inventarisaties
in de periode 2014 t/m 2019. De foto's geven een beeld van de activiteiten van de
werkgroep.
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Inventarisaties%20in%20foto%27s.pdf
Wandel virtueel door Nederlands mooiste natuurgebieden
In deze tijd van veel binnen blijven en weinig op pad gaan kan via de website van
Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-nederlandsmooiste-natuurgebieden 19 bijzondere natuurgebieden virtueel bezocht worden. Op de
website is ook de mogelijkheid via nestkastlive vele broedende vogels te bekijken.
Activiteiten in de afgelopen periode
Lezing over steen- en kerkuilen
Er was veel belangstelling voor deze lezing die werd gegeven door Michel Kuijper (39
personen). Hij vertelde dat de meeste steenuilen in nestkasten broeden. Hun
voorkeursbiotoop is een boomgaard met schapen. Omdat kerkuilen uitsluitend ’s nachts
jagen op muizen hebben ze een fabelachtig goed gehoor.

Steenuil (foto Huig Bouter)
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Lezing over terugkeer van de otter in de Reeuwijkse Plassen
Ook voor deze lezing was veel belangstelling (39 personen). De lezing werd gegeven door
Hans Blom van de zoogdiervereniging. Eerst gaf hij algemene informatie over de otter zoals
bouw, reukvermogen, levenswijze etc. Daarna vertelde hij hoe je otters kan spotten via
wissels, voetprenten, vraatsporen en uitwerpselen. In de jaren 70 was de otter in Nederland
uitgestorven. In 2002 werd de otter geherintroduceerd in de Weerribben en sindsdien nam
het aantal toe. In 2013 werd de otter waargenomen in Nieuwkoop en in 2019 werd via
camerabeelden een moeder met jong gezien in Reeuwijk.
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 26 april 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.

