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Aan onze donateurs
De Stichting Vrienden van de Goudse Hout bestaat nu 5 jaar, de oprichting was in juni 2000. Wij vinden
dat dit een prima aanleiding is om de Goudse Hout één zondag lang te laten bruisen van activiteiten.
Zondag 22 mei zal voor het eerst de Goudse Houtdag plaatsvinden. Vrijwel alle clubs en verenigingen die
op een of andere wijze bij de Goudse Hout betrokken zijn doen daaraan mee. De Heemtuin houdt haar
jaarlijkse open dag met een uitgebreid natuurprogramma. In de manege laten leerlingen in
(verkleed)kostuum onder muziek hun rijvaardigheid zien. Excelsior houdt op die dag diverse
wielerwedstrijden. In het Volkstuinencomplex Nieuw Leven exposeren leden hun creatieve hobby’s. De
meisjesscouts van Kaŝtanujo houden in hun clubhuis een open dag met kinderspelen en stokbrood bakken
op een kampvuur. De jongensscouts van Cornelis de Houtman sjorren zelf een groot vlot, en varen
kinderen naar een eiland voor een heerlijk ijsje. Verder zijn er nog vele andere activiteiten, zoals (gratis)
ponyrijden, een demonstratie schapendrijven, een demonstratie (reddend) zwemmen van New Foundland
honden en (hopelijk) een demonstratie met sledehonden. Doe-activiteiten worden aangeboden door de
Goudse Schaatsclub (skeeleren), het fitness centrum Va Bene en “Nordic Walking”(snel wandelen met
skistokken).
Het programma van deze dag, voor zover nu bekend, vindt U bij deze Nieuwsbrief ingesloten. Op onze
website (www.goudsehout.nl) zullen we het programma actualiseren als er veranderingen plaatsvinden.
Wij hopen op een zonnige dag. Bij minder mooi weer gaat deze dag gewoon door, zij het wellicht met
enige wijzigingen.
De Vrienden van de Goudse Hout organiseren een fotowedstrijd met als thema de Goudse Hout. Voor
verdere bijzonderheden verwijzen wij U naar de bijgevoegde spelregels.
Tenslotte vindt U bijgesloten de jaarlijkse acceptgirokaart. Voor slechts € 5,- zijn wij Uw waakhond,
doorgeefluik en bron van informatie en actie. Een hogere bijdrage is uiteraard welkom!
Wat er de afgelopen tijd (niet) gebeurd is
Onze uitermate geslaagde donateursavond was gewijd aan de ooievaar in de polder. De Heer Lettink,
vrijwilliger van het eerst uur van het ooievaarsdorp ’t Doove Gat in Haastrecht hield een enthousiaste
inleiding over de leefgewoonten van ooievaars. Dit alles in het kader van ons initiatief een ooievaarsnest in
de Goudse Hout te plaatsen. Tijdens de zonnige open dag in de Goudse Hout in juni van het afgelopen jaar
hebben zich weer diverse nieuwe donateurs aangemeld. De stand is nu 197 donateurs.
De volledig vernieuwde parkeerplaats met imposant infopaneel aan de zuidzijde van de Goudse Hout en
het nieuwe vandaalbestendige gebouw van de Heemtuin zijn feestelijk geopend door Wethouder van Huut.
Een officieel ruiterpad moet voldoen aan zoveel technische eisen dat het financieel dit jaar nog niet
realiseerbaar is. Als compensatie zal hoogstwaarschijnlijk met de manege afgesproken worden dat
buitenritten in de Goudse Hout onder specifieke condities mogelijk zullen zijn.
Een voorstel voor het toekomstige hondenbeleid ligt te wachten op een APV-verordening van de
Gemeente Gouda. Tot die tijd wordt het vrij laten lopen van honden (mits onder appel) gedoogd.

Het jachtbeleid volgt de Faunawet: geen jacht, tenzij economische belangen geschaad worden. De
Volkstuinen “Nieuw Leven” hebben echter de jager van W.B.E. aangezocht om fazanten op hun terrein af
te schieten. Helaas heeft de betreffende jager zich niet gehouden aan de afgrenzing van het
Volkstuinengebied. Er is dus wel degelijk gejaagd in de Goudse Hout. De Vrienden van de Goudse Hout
hebben dit gemeld aan de G.Z-H, en actie is beloofd. De jager kon helaas niet op heterdaad betrapt
worden.
Elk half jaar is er een officieel overleg met het Natuur- en Recratieschap Reeuwijkse Plassen e.o. (het
Schap) en de G.Z-H, waarbij behalve de Vrienden ook de Heemtuin en de wijk Achterwillens
vertegenwoordigd zijn. Hierdoor worden wij tijdig op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Het
is ook de plaats waar wij de G.Z-H kunnen herinneren aan eerder gedane groene beloftes en ideeën kunnen
inbrengen.
Inmiddels zijn wij ook vertegenwoordigd in het Natuur en Milieu-netwerk Gouda. Dit is in de plaats
gekomen van het vroegere Groene Platform.
Wat er de eerstkomende tijd te gebeuren staat
Op 21 april zal het langverwachte ooievaarsnest door de G.Z-H geplaatst worden op de door de Vrienden
aangegeven locatie. Op de Goudse Houtdag (22 mei) het ooievaarsnest geopend zal worden door onze
voorzitter Claire Boissevain. We hopen natuurlijk van harte dat deze late plaatsing nog voldoende vroeg in
het jaar is om dit seizoen een broedend paar te kunnen verwelkomen.
Het fietspad en voetpad naar de Vlietdijk zullen dit jaar definitief doorgetrokken worden. De beloofde
paddenpoelen zullen tegelijkertijd aangebracht worden.
Het aanbrengen van camouflagegroen om het zicht op de vele kassen aan de Noordzijde te verminderen is
nog in het stadium van overleg.
Eventuele uitbaters van de te exploiteren kleine horecavestiging hebben tot nu toe afgehaakt om financiële
redenen. Wij zullen waken dat de toegezegde kleinschaligheid gehandhaafd blijft.
De Gemeente Reeuwijk laat een onderzoek doen door een bureau om te bezien in hoeverre commerciële
activiteiten in de Reeuwijkse Hout de opbrengsten kunnen doen toenemen. Uitgangspunt is dat
ideeënvorming moet plaatsvinden los van alle bestaande inrichtingsplannen. De Gemeente Gouda is daarop
ingehaakt door mee te doen, en ook de Goudse Hout hierbij te betrekken. Een ondersteunende
brainstormgroep wordt opgericht. De Vrienden zijn uitgenodigd bij deze brainstormgroep aanwezig te zijn.
Wij zullen op deze uitnodiging ingaan omdat wij het belangrijk vinden in een vroeg stadium van eventuele
plannen af te weten. Onze voorzitter heeft echter al bij het eerste telefonische contact met Wethouder
Panman (van Reeuwijk) gemeld “dat we wel heel erg groen zijn!”
Een ander belangrijk punt is dat de Gemeenten Reeuwijk en Gouda voor- en nadelen van beëindiging van
deelname aan het Schap willen onderzoeken. Vooralsnog is het absoluut onduidelijk wat er zal gebeuren en
wat dan de gevolgen zullen zijn. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
Tenslotte: De Stichting Vrienden van de Goudse Hout heeft absoluut niet te klagen over de betrokkenheid
van haar donateurs. Maar onze politieke invloed is direct verbonden met het aantal donateurs dat ons
steunt. Mocht U dus mensen kennen die zich ook betrokken voelen, maar die nog geen donateur zijn,
vraag hen dan een girootje uit te schrijven van 5 euro onder vermelding van “nieuw lid” naar het
gironummer in het briefhoofd.
Tot ziens in de Goudse Hout op zondag 22 mei !

