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rups van de Witvlakvlinder (foto Nel Kempers)

Zwart wekkertje (foto Nel Kempers)

Impressies van de excursie naar de Goudse Hout op zaterdag 15 augustus

in de idylle in het Goudse Hout

fazant in de Heemtuin (foto Yvonne Morak)

Excursie naar de Biesbosch
Zaterdag 5 september is een vogelexcursie naar de Biesbosch georganiseerd. In verband
met carpoolen is een mondkapje verplicht. Voor deze excursie moet u zich opgeven bij Jan
Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).

Inloopmiddag
Zondag 6 september is weer een inloopmiddag in het Infocentrum aan het Heempad voor
een gratis tuinadvies.

Fête de la Nature
In het weekend van 4 t/m 6 september wordt het Fête de la Nature gevierd. Veel activiteiten
worden er georganiseerd met in achtneming van de corona maatregelen. Kijk voor meer
informatie op de website: https://fetedelanature.nl/

Spinnentelling
In het weekend van 19 en 20 september is de landelijke spinnentelling. Ga op zoek naar
spinnen in je tuin en breng ze op naam. Geef waarnemingen door.
Meer info vind je op:
https://www.tuintelling.nl/evenementen/voorjaars-vleermuistuintelling-2020

Regionale natuurbescherming
Onze KNNV afdeling heeft een kleine maar zeer
actieve natuurbeschermingswerkgroep, met best
wat invloed. Vorige week spraken Piet van
Ipenburg en Ton Bos (rechts) over de problemen
van Natura 2000 gebied polder Stein met een
ecoloog en beheerder van Staatsbosbeheer.
Daarnaast diende de werkgroep een zo
genaamde zienswijze in bij het bestuur van
Hoogheemraadschap Rijnland om te bereiken
dat de Nota peilbeheer van HH Rijnland wordt
aangepast aan de klimaat-en biodiversiteitsproblemen van deze tijd.
Wil je je ook inzetten voor regionale natuurbescherming neem dan contact op met Frans
Kingma (kingmafrans@gmail.com )

Op Gallenjacht
In het Vroege vogelprogramma van afgelopen zondag werd aandacht besteed aan
een 3 jarig project waar je aan mee kunt doen: “Met z’n allen Plantengallen”
Meer info: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/op-gallenjacht

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 28 sept. 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.

