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Waarnemingen
Waarnemingen tijdens de vogelexcursie naar de Biesbosch (ook vlinders gespot)

Grote zilverreiger (foto MvR)

Kleine parelmoervlinder (foto Peter Duits)

Kleine zilverreiger (foto MvR)

Koninginnepage (foto Peter Duits)

Nationale spinnentelling.
In het weekend van 19 en 20 september wordt de spinnentelling gehouden. Kijk, zoek en tel
de spinnen in je tuin.
Op de website www.tuintelling.nl/evenementen/spinnentelling2020 vind je een zoekkaart en
kan je je telling invoeren.
Omgevingsvisie Gouda
Groen, biodivers en klimaat adaptief. Zo begint een KNNV Gouda mail naar de raadsleden
en wethouders van Gouda in het kader van de op te stellen Omgevingsvisie Gouda.
Ondanks dat Gouda op een aantal punten, zoals bloemrijke bermen, goed scoort dreigen
genoemde zaken in de omgevingsvisie een marginale plaats te krijgen, zonder aparte
doelen. Dit terwijl er allerlei stukken van Rijk en provincie zijn die biodiversiteitsdoelen
bepleiten. Met 12 onderbouwde argumenten proberen KNNV, IVN en de tuinambassadeurs

dit te bewerkstelligen. Het opstellen van de omgevingsvisie is belangrijk in het kader van de
Omgevingswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt.
Natuur dicht bij huis
In en rondom Gouda is veel moois te zien (foto’s Tjerk Nawijn)

bietensnuitkever

kleine wespenboktor

gespoorde rouwvlieg

Tegel eruit, plant erin
Op zaterdag 12 september is in de Goudse wijk Korte Akkeren een grote vergroeningsactie
georganiseerd door de Tuinambassadeurs samen met o.a. Gouda Bruist, Bizon, Futseltuin
en team Korte Akkeren. Een kleine 300 stoeptegels zijn eruit gegaan, boomspiegel zijn
opgefleurd en de wijk is stuk groener geworden. De buurtbewoners waren enthousiast en de
actie is zeker voor herhaling vatbaar.

het team

één van de resultaten

de planten

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) of
redactie@gouda.knnv.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.

