
 

 

In het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van de Goudse Hout haar 5-jarig bestaan gevierd. De 

vaste stichtingen, verenigingen, clubs etc. in de Goudse Hout (Heemtuin, Volkstuinvereniging “Nieuw 

Leven”, Manege, Scouts, Goudse Schaatsclub, Wielerclub Excelsior) hebben de handen ineengeslagen bij 

het organiseren van een Goudse Houtdag. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag, met ongeveer 

1500 bezoekers. Sfeerbeelden kunt U vinden op onze website onder het kopje Nieuws. Onze voorzitter, 

Claire Boissevain, heeft op die dag het nieuw geplaatste ooievaarsnest officieel in gebruik gesteld door een 

(bordkartonnen) ooievaar naar boven te hijsen. Dit jaar zijn verscheidene malen ooievaars in de Goudse 

Hout gesignaleerd. Helaas nog niet in de buurt van het nest, maar wij hopen op betere tijden in de 

toekomst! 

Onze Stichting heeft drie specifieke doelstellingen. De belangrijkste is wel het uitoefenen van een 

“waakhond-functie”. Wij proberen al in een vroeg stadium op de hoogte te komen van de plannen die 

bestaan over het beheer en gebruik van de Goudse Hout. Een tweede functie betreft het nemen van 

initiatieven uit naam van de gebruikers van de Goudse Hout. Tenslotte voelen wij ons verantwoordelijk 

voor een goede communicatie tussen beheerders en gebruikers. Wij fungeren als “doorgeefluik” tussen de 

diverse partijen. In onze jaarlijkse Nieuwsbrief wordt nader ingegaan op verschillende punten die in het 

overleg met het recreatieschap “Reeuwijkse Plassen” en de G.Z-H (Groenvoorziening Zuid-Holland, de 

beheerder van de Goudse Hout) aan de orde gekomen zijn.  

Het nut van een Stichting als de onze moge blijken uit de oprichting van de “Vrienden van de Reeuwijkse 

Hout”. Wij hopen met onze zustervereniging een goede samenwerking te verkrijgen. 

 

Hoe “groen” is de Stichting Vrienden van de Goudse Hout? 

Een kweker aan de Platteweg heeft vergunning aangevraagd voor uitbreiding van zijn kassen op het 

gebied tussen Platteweg en Goudse Hout, tegenover nr. 55. Onze Stichting Vrienden van de Goudse Hout 

heeft daartegen bezwaar aangetekend, omdat dan ook het laatste stukje zicht vanuit de Goudse Hout 

richting de Reeuwijkse Plassen verdwijnen zal. Omdat meer partijen bezwaar gemaakt hebben is er een 

hoorzitting georganiseerd, waarin namens de Gemeente Reeuwijk gesteld is dat de aanvraag conform het 

bestemmingsplan is. Het lijkt erop dat sommige indieners van een bezwaarschrift daar geen genoegen mee 

zullen nemen, en dat het laatste woord over deze zaak nog bij lange na niet gesproken is.  

Onze actie heeft onder onze donateurs nogal wat opschudding veroorzaakt. Sommigen zeiden “prima 

werk, houd je rug recht”, anderen zeiden “maar snap je dan niet dat de centen in dit land ook gewoon 

verdiend moeten worden”.  
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Dit was aanleiding voor het Bestuur om zich te beraden over zijn positie. Zijn wij “groen”, ongeacht alle 

andere maatschappelijke eisen? Uiteraard is het mogelijk te opereren als actiegroep. Onze inschatting is 

dat met een principieel “wij zijn uitsluitend voor groen”-beleid weinig te winnen valt. Ons uitgangspunt zal 

dus zijn: de Goudse Hout moet zoveel mogelijk groen en zoveel mogelijk stil blijven. Daarmee verwachten 

we bij alle onderhandelingen als een serieuze gesprekspartner betrokken te blijven.  

In het geval van de kassen heeft dit geresulteerd in een gesprek met de kweker over de vraag op welke 

wijze kassen zo neergezet kunnen worden dat het negatieve uitstralingseffect richting Goudse Hout 

geminimaliseerd wordt. Het lijkt overigens dat de rol van de Vrienden van de Goudse Hout bij verdere 

procedures weinig doorslaggevend zal zijn. 

In alle voorkomende gevallen zullen wij scherp letten op de procedurele aspecten. Afweging van 

tegengestelde belangen vindt plaats via allerlei inspraakprocedures. Soms worden deze procedures 

onvoldoende gevolgd, soms worden plannen onvoldoende of te laat bekend gemaakt. Wij vinden het een 

hoofdtaak van ons bestuur om te zorgen dat de belangen van alle partijen in de discussie betrokken 

worden, en dat iedereen uitgenodigd wordt om het eigen standpunt kenbaar te maken. 

 

OVERLEG MET HET RECREATIESCHAP/  DE G.Z-H 

Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen Recreatieschap/G-ZH en vertegenwoordigers van de 

gebruikers van de Goudse Hout (de Vrienden, de Heemtuin en de wijk Achterwillens). Hierbij een verslag 

van de stand van zaken. 

De Horecagelegenheid 

Er is een principeovereenkomst tussen de Gemeente Gouda en Jan Rebel, de huidige uitbater van            ’t 

Vaantje, over de vestiging van een horecagelegenheid bij de ingang van de Goudse Hout, bij de 

wielerbaan. In het inrichtingsplan is vastgesteld dat de horecagelegenheid kleinschalig zal dienen te zijn. 

Bij navraag is ons verzekerd dat de maximale oppervlakte van gebouw en parkeergelegenheid voorgoed 

vastligt.  

Er is afgesproken door het Recreatieschap dat de Vrienden van de Goudse Hout in een vroeg stadium 

betrokken zullen worden bij de bouwplannen, met name over de uitstraling van het nieuwe gebouw.  

Hondenbeleid 

Naar aanleiding van plannen voor een nieuw hondenbeleid is enige jaren geleden een handtekeningenactie 

gevoerd om te pleiten voor een ruime mogelijkheid voor vrije uitloop van honden. Dit heeft geresulteerd in 

de afspraak dat alleen een aanlijngebod zal gelden voor het gedeelte van de Goudse Hout in de nabijheid 

van en op de wielerbaan en de daaraan grenzende ligweide. Totdat de gemeente Gouda een verordening 

daarover zou uitbrengen, zou een gedoogbeleid gevolgd worden. Inmiddels heeft Gouda een hondenbeleid 

ontwikkeld waar vrije uitloop alleen toegestaan is op van tevoren vastgestelde plekken. In de betreffende 

folder (“Ik vind je hond leuk”) staat een kaartje waarop af te lezen valt dat in de Goudse Hout honden 

alleen vrij mogen lopen op het gebied van de wielerbaan en op het gebied van de Heemtuin. Wij hebben 

contact opgenomen met de gemeente Gouda, en het blijkt een drukfout te zijn: bedoeld is dat op de 

wielerbaan en in de heemtuin honden aangelijnd moeten zijn, en dat er vrije uitloop is voor de rest van het 

gebied! Overal in Gouda zijn bordjes geplaatst waar vrije uitloop mogelijk is. Echter, de Goudse Hout valt 

daarbuiten omdat het Recreatieschap hiervoor verantwoordelijk geacht wordt.  

Wij hebben onlangs klachten ontvangen over loslopende honden in de Goudse Hout. Wij willen 

hondenbezitters met klem vragen om de hondenetiquette in acht te nemen. Hondenpoep hoort niet te 

blijven liggen op de paden, en fietsers behoren ongestoord door honden hun weg te kunnen vervolgen. Zie 

voor de hondenetiquette de betreffende websites die vermeld zijn onder ‘tips’ op de laatste bladzijde van 

deze nieuwsbrief.  

 



 

Ruiterpad/ ruiterroute 

Dit is een zaak tussen Manege en Recreatieschap/G.Z-H. Wij hebben ingebracht het probleem van de 

particuliere ruiters, niet verbonden aan de Manege. Afspraken met deze groep zijn moeilijk realiseerbaar. 

Pas als een zichtbaar ruiterpad aanwezig is kunnen  maatregelen genomen worden. Zulke maatregelen zijn 

weldegelijk nodig: De paardenvijgen op de fietspaden zijn een bron van ergernis, en sommige voetpaden 

worden door de paarden kapot getrapt. Wij hebben altijd gepleit voor een afzonderlijke ruiterroute, maar 

de kosten van een veilige ruiterroute (houten bak met strooisel) zijn exorbitant hoog. Voorlopig blijft het 

bij een informele eenvoudige zomerroute.  

Fietspaden, wandelpaden 

Het doortrekken van het fietspad naar de Vlietdijk stuit op technische problemen. Er was afgesproken dat 

deze activiteit zou plaatsvinden in 2006, maar het is meer realistisch om hiervoor in te vullen 2007. 

Wij hebben gepleit om de verbeteringen van het nu bestaande fietspad niet te laten wachten op de 

doortrekking naar de Vlietdijk, maar de kuilen (met name bij de duikers) urgent te verbeteren. Ook de 

wandelpaden worden modderpaden tijdens het natte seizoen.  

Bagger 

Evenals een paar jaar geleden zal het weiland evenwijdig aan de Vlietdijk dienen voor baggeropslag. 

Indertijd was duidelijk zichtbaar dat de sloten in de buurt van de opslag vermodderden. Dit had te maken 

met een te snelle storting van de bagger. Er zal nu beter opgelet worden. Wij zullen nog contact opnemen 

met de vraag het stukje unieke natuur dat zich aan het ontwikkelen is ter hoogte van de camping (mooie 

oevers met lisdodden en pitrus) te beschermen tegen eventueel nadelige effecten. 

In het algemeen geldt dat alle sloten in het gebied vermodderen. Oorzaak is dat het baggeren alleen 

uitbesteed wordt ten tijde van de schouw. Er zijn plannen in de maak om weer jaarlijks de sloten te 

baggeren, en de bagger te verspreiden over het naastliggende land. Wij hebben ons een enthousiaste 

aanhanger van deze plannen getoond. 

Ontwikkelingsplannen 

Regelmatig vragen wij om extra beplanting, ter camouflage van minder mooi uitzicht of gewoon ter 

verfraaiing. Als eerste resultaat is een aantal bomen geplant bij de ligweide (2 groepjes van 3 berken) en bij 

de kassen even verderop  (2 groepjes van drie knot-essen die laag gesnoeid blijven in verband met de 

kassen en 1 losstaande knot-es die mag uitgroeien). 

Er zal nog een kinderspeelbos komen. Bij de horecagelegenheid zal de entree opgeknapt worden, met een 

informatiebord en met een verwijsbord vanaf de rondweg. De ponyweide zal moeten plaatsmaken voor 

een barbecueplek. Wij zullen er bij de G.Z-H op aandringen dat de container die geplaatst is bij de 

wielerbaan in een minder opvallende schutkleur overgeschilderd wordt.  

Kleine kas 

Het Recreatieschap overweegt een kleine kas over te dragen aan de Vrienden van de Goudse Hout, om 

daarmee kleine verbeteringen in de groene sfeer aan te (laten) brengen zonder verdere bureaucratische 

rompslomp. Als U een interessante bestemming voor deze (geringe) gelden weet dan willen we dat graag 

van U horen 

Ganzenoverlast 

Er wordt veel geklaagd over de overlast die het grote aantal boerenganzen teweegbrengt. De wandelaars 

hebben last van de vele ganzenpoep op de fiets- en voetpaden. Bovendien blijken de weidevogels 

verdrongen te worden door de ganzen: dit jaar zijn er nauwelijks kieviten te zien. Ook de G.Z-H weet niet 

goed raad met dit probleem. Er zal contact worden opgenomen met de Provincie om na te gaan welke 

oplossingen mogelijk zijn.  

 



 

 

OVERIGE ZAKEN 

De Goudse Hout kalender 

Wist U al dat op onze website (www.goudsehout.nl onder het kopje Nieuws/ Januari 2006) een Goudse 

Hout kalender voor het jaar 2006 gedownload kan worden? Lilian Goedvolk, winnares van de 

fotowedstrijd van de Goudse Houtdag 2005, heeft haar persoonlijke kalender met foto’s van de Goudse 

Hout in de verschillende seizoenen ter beschikking gesteld aan alle geïnteresseerden. En als U niet 

geïnteresseerd bent in een kalender, bekijk dan de prachtige foto’s en maak daarvan een uitdraai! 

Bestuurswijziging 

Erik de Leede is reglementair afgetreden als bestuurslid, en heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. 

Wij danken hem voor zijn activiteiten, en willen graag in incidentele gevallen een beroep doen op zijn 

steun. 

Er is hierdoor een vacature ontstaan in ons bestuur. Mocht U hiervoor suggesties hebben dan wel zelf 

geïnteresseerd zijn, dan houden wij ons van harte aanbevolen!  

Financieel verslag 

Op onze website kunt U het financieel verslag over het jaar 2005 vinden. 

Tips 

- Op zondag 18 juni houdt de Heemtuin hun Open Dag, met –als altijd- een interessant programma 

- Wist U dat op zaterdagen en zondagen de achteringang van “Nieuw Leven” geopend is voor 

publiek? 

- Op Internet is er een site met waarnemingen van allerlei dieren, vogels, insecten. Voor 

waarnemingen in de Goudse Hout kunt U bezoeken:      

http://www.waarneming.nl/gebied.php?id=15480&werkgroep=O 

Overigens hebben wij zelf aangetroffen een broedend spechtenpaar, een broedend buizerdpaar, een 

rondstappende ooievaar en (veel te veel) broedende ganzen. De 'sprinkhaanrietzanger (Locustella 

Naevia) www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/Sprinkhaanrietzanger_Locustella-

naevia.html  is nu voor het tweede jaar gesignaleerd is in de Goudse Hout. Deze vogel heeft een 

uitzonderlijke roep - klinkt als een wekker - Omdat het nu het tweede jaar op rij is zou de vogel zich 

hier gevestigd kunnen hebben. 

- De website van de G.Z-H kunt U vinden op het adres      http://www.gzh.nl . Voor specifieke 

informatie over de Reeuwijkse Plassen en de Goudse Hout gaat U naar http://www.recreatiegebied-

reeuwijkseplassen.nl . Voor recreatiegebieden in Zuid-Holland gaat U naar 

http://www.recreatiezuidholland.nl . 

- Wanneer U geïnteresseerd bent in het Goudse hondenbeleid kunt U gaan naar 

http://www.ikvindjehondleuk.nl . Voor honden uitlaatetiquette ga naar 

http://www.tweevoeter.nl/honden_etiquette.php en 

http://www.dierennieuws.nl/honden/dierinfo/di01800.htm  

- Al deze links kunt U ook vinden op onze website www.goudsehout.nl . 

 

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! 

 

 



 


