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 Aan al onze Donateurs: 

U hebt lang niet gehoord van ons. Dat betekent niet dat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Integendeel! Er is het afgelopen jaar uitgebreid overleg geweest met het Recreatieschap en met de 

Groenvoorziening Zuid-Holland (GZH). Veel van de door ons aan de orde gestelde punten zijn 

overgenomen. In deze Nieuwsbrief willen wij U op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken.  

Het jachtbeleid: De Vrienden van de Goudse Hout hebben regelmatig bezwaar gemaakt tegen de 

jachtpartijen in het gebied.  Het huidige standpunt van het Schap is 'geen jacht, tenzij'. Het bestaande 

jachtcontract is dus niet verlengd. Een exacte uitwerking zal pas plaatsvinden wanneer meer duidelijkheid 

bestaat over de nieuwe Flora-en Fauna wet 

Het hondenbeleid: Zoals bekend dreigde er een aanlijngebod voor vrijwel de gehele Goudse Hout. Een 

belangengroep heeft in hoog tempo handtekeningen hiertegen verzameld. Resultaat blijkt te worden: 

honden verboden op de wielerbaan en in de heemtuin, honden aangelijnd op de toegangsweg bij de 

hoofdtoegang en gedurende het zomerseizoen op de ligweide. Verder vrije uitloop. 

Het ruiterpad: In 2001 is door de Vrienden, in samenwerking met de manege "De Goudse Hout", een 

actie voor een ruiterroute georganiseerd. De 300 handtekeningen blijken effect te hebben gehad. Het Schap 

heeft de zaak zeer serieus onderzocht. Het blijkt dat de veenstructuur van de ondergrond een gefundeerd 

ruiterpad zeer kostbaar zal maken. Er wordt nu op korte termijn gezocht naar andere haalbare oplossingen, 

zoals bijvoorbeeld een zomerroute. Het overleg met de manege duurt voort. 

De horeca-inrichting:  In het inrichtingsplan voor de Goudse Hout is vastgelegd dat er een horeca-

onderneming zou moeten komen aan de westzijde van de centrale plas bij de hoofdingang. Er is inmiddels 

door het (horeca-) adviesbureau Adhoc hierover rapport uitgebracht. Hierin wordt het concept-voorstel 

gedaan een zogenaamd 'boathouse' te plaatsen. Dit zou een gebouw moeten worden, half boven het water, 

half boven het land, met zo'n 125 plaatsen voor normaal bezoek en nog eens zo'n 125 plaatsen voor 

partijen. De totale capaciteit zou neerkomen op ongeveer 50.000 bezoekers per jaar. Dit is precies het 

soort van ontwikkeling dat de Vrienden wilden voorkomen tijdens de inspraakronde over het 

inrichtingsplan. Zulke grootschaligheid staat haaks op de natuur-recreatieve functie van de Goudse Hout.  

De Vrienden hebben daarom tijdens de inspraakronde de schaalomvang van de horeca-gelegenheid 

nadrukkelijk aan de orde gesteld. In antwoord daarop is toegezegd dat de omvang vergelijkbaar zou zijn 

met die van een pannenkoekenhuis. De Vrienden zullen met alle kracht reageren op plannen die met deze 

belofte in strijd zijn. Naar verluidt wordt nu door het Schap samen met Adhoc gezocht naar andere 

mogelijkheden, eventueel ook inhoudende een verandering van locatie van de horeca-gelegenheid.   

De wielerbaan: Over het gebruik van de wielerbaan en van de kantine zijn nauwelijks klachten vernomen. 

Er is duidelijk sprake van goede wil bij de Vereniging Excelsior. Men houdt zich goed aan het 

gebruiksreglement (bijvoorbeeld licht en geluid). 

Waterkwaliteit: De Vrienden hebben hun zorg uitgesproken over de kwaliteit van het water in de centrale 

plas. Naar aanleiding hiervan heeft het Bestuur een zeer informatieve lezing georganiseerd, gehouden door 

de heer Schraven van het Waterschap Wilck en Wiericke. Er wordt op regionaal niveau gewerkt aan 



verbeteringsplannen, in het kader van duurzaam waterbeheer. Het Bestuur zal zich bij voortduring op de 

hoogte houden van alle ontwikkelingen. 

Er is een aantal malen blauwalg waargenomen, terwijl kinderen in de centrale plas aan het zwemmen 

waren. Wij hebben gevraagd in de zomermaanden de kwaliteit van het water te keuren, en in voorkomende 

gevallen een waarschuwingsbord te plaatsen. Helaas zal niet voldaan worden aan ons verzoek. De plas is 

altijd ongeschikt als zwemwater, dus keuring is niet nodig.  

Bestrating:  De verbetering van de fietspaden zal ter hand genomen worden tegelijkertijd met de aanleg 

van een fietspad naar de Vlietdijk. Het parkeerterrein aan de Zuidzijde (bij Goverwelle) zal dit jaar 

onderhanden genomen worden. het ligt in de bedoeling dit parkeerterrein ontoegankelijk te maken voor 

vrachtwagens. 

De Heemtuin: Zoals bekend hebben vandalen het gebouwtje van de heemtuin in brand gestoken. De 

(onverzekerde) schade is aanzienlijk, zowel voor de Heemtuin als voor de daar verblijf houdende imker. 

Mocht U behoefte hebben van Uw afkeuring blijk te geven en de heemtuin te steunen, dan kunt U een 

financiële bijdrage storten op postgiro 7371206, t.n.v. Stichting Heemtuin Goudse Hout te Gouda. Ook 

kleine bijdragen zijn welkom, als symbool van Uw betrokkenheid.  

Overige aandachtspunten: De Vrienden blijven aandacht vragen voor 

- Een verkeersveilige oversteek van de Goudse Houtsingel, zowel bij de hoofdingang aan de westzijde als      

bij de ingang aan de zuidzijde. 

- Beplanting voor afscherming van minder fraaie gedeelten en meer in het algemeen ter verbetering van de 

huidige brandnetelcultuur. 

- Versnelling van de uitvoering van de natuurvriendelijke plannen zoals vermeld in het inrichtingsplan, zoals 

bijvoorbeeld het maken van paddenpoelen. 

Over de Stichting Vrienden van de Goudse Hout: 

- Onze voorzitter Peter Blok heeft het druk met andere werkzaamheden en moet zijn voorzitterstaak 

neerleggen. Claire Boissevain heeft zich bereid verklaard deze functie over te nemen. Het bestuur ziet er 

per 1 januari 2003 als volgt uit: 

Claire Boissevain, voorzitter, tel.0182-582926 

Hanneke Walvis, secretaris, tel. 0182-515766 

Nort Thijssen, penningmeester, tel. 0182-521700 

Peter Blok, tel. 0182-548282 

Erik de Leede, tel. 0182-689659 

Dick Verbaan, tel. 0182-530061 

- Onze website zal binnenkort vernieuwd worden. Daar zult U dan ook ons financieel jaarverslag kunnen 

vinden. 

- Nog steeds kunt U onze prachtige Goudse-Houtmokken kopen à €3,50 per stuk. Neem daartoe contact 

op met Claire Boissevain. 

- U vindt eveneens ingesloten een accept-giro voor continuering van Uw donateurschap. De 

minimum-donatie bedraagt € 5,-, maar grotere bijdragen zijn welkom! Ons overleg met het 

Recreatieschap en de GZH is tot nu toe zeer succesvol. Maar wij kunnen alleen gesprekspartner 

blijven wanneer wij voldoende achterban houden! Blijf dus zelf donateur, en maak andere 

gebruikers ook donateur. Een girootje volstaat.  

U kunt op ons rekenen. Wij rekenen op U! 


