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DONDERDAG 16 NOVEMBER
Donateursavond met

•

De actuele plannen voor de Goudse Hout
• Film ‘Het Bruine Goud’

Op donderdag 16 november is er voor de vrienden van
de Goudse Hout na lange tijd weer een donateursavond!
Ook niet-donateurs zijn welkom. De toegang is gratis.
John Verheusen (Groenalliantie) zal wat vertellen over de
aanleg van een natuurspeelplaats bij/op de ligweide, grenzend aan de centrale plas, en over een plan voor het
aantrekkelijker maken van de entrée van de Goudse Hout.
Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Enige weken geleden was er een informatiebijeenkomst in het
gebouw van de wielerclub. Omdat nogal wat mensen kenbaar hebben gemaakt dat ze de oproep voor die bijeenkomst
hebben gemist, komt John Verheusen op uitnodiging van de
Vrienden de plannen nogmaals toelichten. Inspraak is dus
nog mogelijk op 16 November!
Na de pauze wordt de film ‘Het Bruine Goud’ van Pim
Steenbergen vertoond. Die film gaat over de winning van
turf uit laagveen, zoals die vroeger in onze omgeving
plaatsvond. Die turfwinning heeft een enorme invloed gehad
op de vormgeving van het landschap van het Groene Hart.
De film is vorig jaar in première gegaan en kreeg veel
waardering. Komt dat zien!

Locatie:
Clubhuis Vereniging Duitse Herdershonden
Kring Gouda
Kale Jonkerpad 5 (naast de wielervereniging)
2805 LD Gouda
Aanvang 20.00 uur

De waakhond is weer wakker!
Sinds oktober 2015 heeft
het bestuur van de Vrienden van de Goudse Hout
niet veel van zich laten horen. In 2016 verscheen er
geen nieuwsbrief en vond
er geen donateursavond
plaats. Reden? Het bestuur
is wat kleiner geworden, de
oproep voor nieuwe bestuursleden leidde niet tot
versterking en de bestuursleden hadden andere prioriteiten. Toch hebben we
niet volstrekt stilgezeten en
hebben we, waar nodig, onze

rol van waakhond voor de
natuurwaarden van de
Goudse Hout wel degelijk
vervuld. Ook hebben we
overlegd met de Groenalliantie over de nieuwste plannen met de Goudse Hout.
Op 11 juni stonden we met
een kraampje op de Heemtuindag en faciliteerden een
‘foodwalk’ o.l.v. Mirjam
Bruijn. Zij wees de belangstellende wandelaars op
heel wat eetbare gewassen
en vruchten, die in de
Goudse Hout zo voor het
grijpen zijn.
Na de afgelopen zomerva-

kantie is het bestuur weer
bijeengekomen om o.a. te
praten over ‘hoe nu verder?’ Daar is uitgekomen
dat we ons vooral concentreren op onze statutaire
rol van gesprekpartner
voor het bestuur en het
beheer van de Goudse
Hout: natuurwaarden bewaken en belangen behartigen van alle, diverse
categorieën gebruikers. In
veel mindere mate bemoeien we ons met de
uitvoering van initiatieven.

Versterking van het bestuur
met een penningmeester en
een beheerder van de website is nog steeds urgent. W-.
/.012 3-45? De functie van
penningmeester kost maar een
paar uur per maand. Die van
websitebeheerder in den beginne iets meer (actualiseren
van de website is hard nodig)
en vervolgens ook maar een
beperkt aantal uren per maand.
Voor de websitebeheerder is
een bescheiden vergoeding
beschikbaar. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij de
voorzitter of de secretaris van
de Vrienden.

PAGINA 2

Kwaliteitsimpuls voor de Goudse Hout
Onder de titel ‘kwaliteitsimpuls’ zijn
in opdracht van de Groenalliantie (de
eigenaar van de Goudse Hout) plannen ontwikkeld en voor inspraak
voorgelegd. Bestuursleden van de
Vrienden hebben diverse malen
overleg gevoerd met de plannenmakers. Op de donateursavond zal John
Verheusen hierover een toelichting
geven en vragen beantwoorden.
Het ‘grote plaatje’ van het plan ziet u
hieronder.
Het plan om ‘speelnatuur’ in te richten (u mag ook ‘natuurspeelplaats’
zeggen) is het verst gevorderd. Uitvoering wordt voorzien in 2018. De-

ze speelplaats is grotendeels gepland
op een deel van de huidige ligweide
(die door ganzenpoep en moerassigheid als ligweide vrijwel onbruikbaar
is). De bedoeling is om daar een aantal sloten te graven en wat eilandjes
aan te leggen. Op die eilandjes komen
dan speeltoestellen. Wij hebben éénen ander-maal, tot aan de betrokken
Goudse wethouder toe, onze bezorgdheid geuit over de te verwachten vervuiling en vandalisme door hangjongeren, als de speelplaats niet goed kan
worden afgesloten. Wij hebben daarom gepleit voor een voldoende brede
gracht om de speelplaats, met ophaal-

brug. Het is niet voor niks dat de natuurspeelplaatsen in zowel het Noorderhout als in het Steinse Groen voorzien
zijn van een hek, dat ’s-avonds en ’snachts is afgesloten.
Verder wordt gedacht over verbetering
van de entree aan de oostzijde van de
Goudse Hout, om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten. Op
de donateursavond zullen we ook daar
ongetwijfeld meer over horen.
Meer informatie op
www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl

Het bestuur van de Vrienden

Beheer en onderhoud
Het beheer van de Goudse Hout (en
de andere gebieden van de Groenalliantie) is alweer enige tijd geleden
overgegaan van de Groenservice
Zuid-Holland (GZH) naar Staatsbosbeheer (SBB). Het bestuur van de
Vrienden is tevreden over informatievoorziening, overlegbereidheid en
inzet van SBB. Voor de Goudse
Hout zijn Kees Kool en Jeroen den
Hertog de beheerders. De handhaving en het dagelijkse toezicht berust
bij de boswachter Marco Meeling.
Hij is voor meldingen van verstoringen, vandalisme en andere incidenten

bereikbaar op 06-225 54 2357 .
Helaas blijft de Goudse Hout niet gespaard voor de essentakziekte. Een
behoorlijk aantal aangetaste essen is
daarom gerooid om gevaarlijke situaties (vallende takken en bomen) te
voorkomen en de ziekte een halt toe te
roepen. Deze essentakziekte komt uit
het oosten aangewaaid als een schimmel die via de bladeren alleen essen
aantast; ca. 15 % zal het overleven. In
veenweidegebieden staan helaas heel
veel ook oude essen, vaak in percelen
aangeplant waardoor er nu veel kale
plekken komen. Er zullen wel nieuwe

bomen worden geplant. Staatsbosbeheer heeft keurig op bordjes aangegeven wat er aan de hand is. Compliment
daarvoor!
Minder enthousiast waren we over de
schade die het maaien aan het eind van
de zomer heeft aangericht aan de bodem.
De beheerder van Staatsbosbeheer heeft
toegegeven dat een inschattingsfout is
gemaakt door in een te natte periode
met te groot -en vooral te zwaar- materiaal te laten maaien. Hij doet z’n best
om herhaling te voorkomen.
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Beheer en Onderhoud (2)
Op verzoek van een paar gebruikers en met steun van de Vrienden is door
SBB heel snel een kleine stukje wandelpad aangelegd, zodat wandelaars
die zuid-noord (en omgekeerd) lopen, langs de Heemtuin en de grote vijver, niet meer óf door de modder moeten baggeren óf over het fietspad
moeten lopen.
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft een nieuw peilbesluit vastgesteld
waardoor hogere én lagere waterstanden kunnen gaan voorkomen. Dat hebben we al kunnen merken toen een paar weken geleden flink wat regen
viel. Meer paden dan voorheen stonden compleet blank en meer graslanden
werden een moeras. Ook wij zijn hier niet blij mee. We sluiten ons aan bij
de protesterende Vereniging van Watereigenaren Reeuwijkse Plassen.

Welkom, bewoners van Midden-Willens!
Deze Nieuwsbrief wordt eenmalig huis-aan-huis verspreid in de nieuwe
wijk Midden-Willens. Wij hopen dat de bewoners (gaan) genieten van de
Goudse Hout. Zij zijn van harte welkom! Ook als donateur van de Vrienden van de Goudse Hout.

Goudse Smultuin
De smultuin bestaat nu 3 jaar en is een succes gebleken. Afgelopen zomer
was er veel te plukken en te smullen: rode bessen, frambozen en bramen.
Dit trok nogal wat bezoekers. De leerlingen van de Luidensschool kwamen
in mei en juni eens per week in de smultuin voor ‘tuinwerk en natuurbeleving’. In de zomervakantie kwamen o.a. de huttenbouwers en kinderen van
‘De Schaapskooi’ (buitenschoolse opvang) en ook veel wandelaars op bezoek. De smultuin krijgt veel waardering. De nieuwe beheerders van
Staatsbosbeheer en mensen van de Groenalliantie zijn vol lof over dit initiatief. Gelukkig is er tot dusverre weinig gemerkt van vandalisme. In maart
2018 zullen vrijwilligers van NL DOET weer de handen uit de mouwen
steken bij de start van het nieuwe tuinseizoen. Vrijwilligers voor werk in
de smultuin zijn altijd welkom! Zij kunnen zich aanmelden bij Claire Boissevain, tel. 0182-582926.

Fietsers, wandelaars en honden: paden samen delen!
In de Goudse Hout is het toegestaan dat wandelaars en loslopende honden, mits onder appèl, op het fietspad lopen. Dit eist van
alle gebruikers enige voorzichtigheid. Helaas komt het regelmatig voor dat ieder zijn eigen gang gaat, waarna ergernis & boosheid de boventoon voeren, bij alle partijen. De infrastructuur van
de Goudse Hout, met soms geen of hooguit smalle wandelpaadjes naast de fietspaden, nodigt het wandelend publiek uit om veel
op het fietspad te gaan lopen. En dat mag. Tijdig bellen of roepen én snelheid minderen is dan voor de fietsers echt nodig.
Veel, vooral elektrische, fietsers hebben vaak niet in de gaten
hoe snel ze bij de wandelaars (al dan niet met hond) zijn en zij
geven veel te laat of zelfs helemaal niet aan dat ze er aan komen.
Hierbij de oproep: Houd rekening met elkaar! Wandelaars,
geef ruimte aan de fietsers en hou de hond weg bij hun. Fietsers:
geef tijdig aan dat je nadert en minder je snelheid. Elkaar uitschelden helpt écht niet! Iedereen is toch voor zijn plezier in de
Goudse Hout? Ook degenen die de fietspaden (regelmatig) gebruiken om van A naar B te komen, moeten beseffen dat ze in
een natuur-recreatiepark fietsen en niet op een snelweg. Fietsen
op de wandelpaden is niet toegestaan en kan worden beboet.
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EJ K.I1.I:
•

Helaas heeft boer Straver, die koeien en schapen heeft lopen in de weilanden aan de oostzijde van de Goudse
Hout nogal eens last van loslopende honden die achter zijn vee aanjagen en soms ook (ernstig) verwonden.
Dit mag natuurlijk niet gebeuren! Houd uw hond aan de lijn als u weet dat hij/zij zoiets kan doen!

•

Diefstal van schapen heeft ook al plaatsgevonden!

•

Er is een stuk recreatiegrond van 710 vierkante meter aan de aan de zuidoost-zijde van de Goudse Hout te
koop of te huur. Met omheining, tuinhuisje, een verblijf voor minivarkens of geiten met een omheinde uitloop, diverse fruitbomen en vruchtdragende struiken. Informatie bij Shelley de Bruin, info@allindividuals.nl

GOUDSE HOUT
Een rondje om het water
Mijn dagelijkse blik op oneindig
Even loskomen van de stad
Een wandeling heen en weer
Twee zwanen scharrelen wat in het water
Zijn dit de voortekenen voor later
Vijf kleintjes op een rij achter moeder aan
En met een wakend oogje vader zwaan
Een hond die naar me zwaait met z’n staart
Een baasje met een vriendelijke knik
Ze zien aan mij dat ik ook open sta
Een oog heb voor de ander

N-.HLGFI-.M KNNI2OOJ P.I .-/O-0 NJ2KOJQ.J?
Wolken trekken over vanuit zuidwest
Boven de stad zie ik blauwe stukken
De zon komt deze kant uit
Ik wandel vol verlangen terug
Een man en een vrouw eten hun boterham hier op
Met Goudse kaas verwacht ik toch
Hun fietsen knus bijeen gezet
Zie ik al een thermoskan?

Wilt u als donateur voortaan de Nieuwsbrief van de Vrienden
per e-mail ontvangen? Wij versturen die graag! Bovendien sturen wij u dan ook tussentijds eventuele belangrijke berichten
over de Goudse Hout.
Stuur even een mail naar vrienden@goudsehout.nl met in de
tekst uw naam en ‘ja, ik wil de nieuwsbrief per mail’.

Goudse Hout
Een rondje om het water
Mijn dagelijkse blik op oneindig
Even loskomen van de stad
Een wandeling heen en weer

H.2 F.G2HHI
Het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Goudse Hout
bestaat uit:

Nico van Vliet

DONATEURSBIJDRAGE 2017
Graag roepen wij u op om uw jaarlijkse donatie van 5 euro over te
maken op IBAN-rekening NL94 INGB 0008 7305 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Goudse Hout.
In verband met de hoge kosten en gezien het feit dat steeds meer
mensen via internet hun betalingen doen, zien we dit jaar voor het
eerst af van de verzending van acceptgiro’s. Wij hopen dat u daarvoor begrip heeft en in grote getale doneert. De donatie voor 2016
vragen we niet alsnog.
Om als serieuze gesprekspartner voor de overheid, de Groenalliantie Midden-Holland (vroeger: het recreatieschap) en Staatsbosbeheer te kunnen
blijven fungeren, is het belangrijk dat we op ruime steun kunnen rekenen
van de mensen die de Goudse Hout een warm hart toedragen. Meer donateurs zijn dus nog steeds van harte welkom!

voorzitter:
Claire Boissevain
secretaris/peningmeester:
Kees de Ruijter
leden: Sandra Moerkens
Peter Blok
q.q. lid: directeur Luidensschool
correspondentie-adres:
Graaf Florisweg 111a, 2805 AJ
Gouda.
E-mail: vrienden@goudsehout.nl
tel.voorzitter: 0182-582926
bankrekening:
NL94 INGB 0008 7305 59.
tnv Penningmeester St Vrienden
van het Goudse Hout te Reeuwijk

