
+ 

 

U heeft iets langer dan gebruikelijk moeten wachten op deze nieuwsbrief, onze excuses hiervoor. 

Afgelopen jaar was het rustig in de Hout, komend jaar staat er veel te gebeuren. 

Hieronder geven wij U een systematisch overzicht van de stand van zaken, en van de onderwerpen die wij bij het 

Recreatieschap Reeuwijkse plassen e.o. en bij de Groenvoorziening Zuid-Holland (G.Z-H) aan de orde gesteld hebben 

en zullen stellen. Hierbij is het Recreatieschap het bestuurlijk orgaan, en is de G.Z-H verantwoordelijk voor 

onderhoud en uitvoering.  

Een nieuw inrichtingsplan in voorbereiding 

Het Recreatieschap heeft opdracht gegeven aan bureau Watersnip Advies om een plan te ontwikkelen voor de verdere 

inrichting van de Goudse Hout. Reden hiervoor was de gedachte dat de Hout veel aantrekkelijker gemaakt zou moeten 

worden voor de omwonenden, met name de inwoners van Gouda. Zeer onlangs zijn we in klein gezelschap in de 

gelegenheid gesteld kennis te nemen van de hoofdlijnen van dit plan. De belangrijkste elementen zijn: Versterking van 

de natuurwaarde van de Hout; meer (avontuurlijke en andere) speelgelegenheden voor de jeugd; een gevarieerder 

begroeiing, vooral langs de oevers.  

Het is nog te vroeg om van de zijde van recreatieschap/G.Z-H een reactie te verwachten. Zodra wij meer weten. 

zullen wij dit op onze website vermelden. Een nieuw inrichtingsplan is immers van het grootste belang voor de 

toekomstige ontwikkelingen. 

Overleg Recreatieschap/G.Z-H 

Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen enerzijds Recreatieschap en G.Z-H en anderzijds vertegenwoordigers 

van de gebruikers van de Goudse Hout (de Vrienden, de Heemtuin en het wijkteam Achterwillens). Het 

voorzitterschap van deze vergaderingen is overgegaan op Siebe Keulen, Wethouder Sport- en Recreatiezaken in 

Gouda. Onder zijn energieke leiding is een aantal uitvoeringszaken die teveel vertraagd waren opnieuw op de agenda 

gezet. De laatste vergadering heeft plaatsgevonden op 3 oktober. De besproken punten zijn in deze Nieuwsbrief 

verwerkt.  

De nieuwe Horecagelegenheid 

Tevergeefs is er jarenlang gezocht naar iemand die het aandurfde om een horecagelegenheid te ontwikkelen en 

exploiteren in de Goudse Hout. Daarom werd het opknappen van de entree aan de Goudse Houtsingel steeds weer 

uitgesteld. Inmiddels is er een principeovereenkomst tussen Recreatieschap/G.Z-H  en de projectontwikkelaar Baas 

over de vestiging van een restaurant achter de parkeerplaats aan de Goudse Houtsingel, ongeveer tegenover de 

wielerbaan. 

In het inrichtingsplan is ooit vastgesteld dat de horecagelegenheid kleinschalig zal dienen te zijn. Het ziet er naar uit 

dat er toch een gebouw zal komen van twee verdiepingen; een kleinere omvang maakt een financieel gezonde 

exploitatie onmogelijk. Onlangs hoorden wij dat de Welstandscommissie van de gemeente Gouda het bouwontwerp 

teruggestuurd heeft omdat de uitstraling van het gebouw in het  ontwerp onvoldoende in overeenstemming werd 

gevonden met het karakter van de Goudse Hout. 

Vanuit onze positie hebben wij sterk aangedrongen op een natuurvriendelijke uitstraling van het gebouw, en op een 

verantwoorde beplanting. Realisering van de bouw kan nog wel een tot twee jaar in beslag nemen. Tegelijk met de 
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bouw van de horecagelegenheid zal de westelijke entree onder handen genomen worden. De parkeerplaats wordt 

vernieuwd, er komt een extra waterpartij en ook een speelbos voor kinderen.  

Hondenbeleid 

Enige jaren geleden waren er plannen om in de Goudse Hout een strikt hondenbeleid te voeren. Er is toen een 

handtekeningenactie georganiseerd met als resultaat dat toegezegd is de Goudse Hout in principe vrij te laten zijn voor 

loslopende honden, met uitzondering van de wielerbaan, de Heemtuin, het gebied rondom de te vestigen 

horecagelegenheid, en het gebied van de ligweide met de daaraan grenzende paden. Al vele maanden stonden er palen 

in de grond zonder bijbehorende bordjes. Deze verschenen volledig onverwacht in de maand juli. We kunnen 

constateren dat de G.Z-H zich royaal aan de afspraken heeft gehouden. Wat wij echter aan niemand hebben kunnen 

uitleggen is waarom een ligweide die volledig vervuild is door ganzenpoep en die dus als ligweide onbruikbaar is, toch 

een verbod op aanwezigheid van loslopende honden vereist. Dit klemt temeer omdat tot nu toe de hondeneigenaren 

hun dieren lieten zwemmen in de grote vijver. Deze mogelijkheid is hun nu ontnomen. In de oktober-vergadering 

hebben wij dit aan de orde gesteld. Vanuit de G.Z-H is geantwoord dat gezocht zal worden naar een alternatieve 

zwemplek.  

Het feit dat honden niet-aangelijnd door de Goudse Hout kunnen lopen wil niet zeggen dat alles maar mogelijk is. 

Natuurlijk mogen honden geen jacht maken op aanwezige vogels en dieren; natuurlijk mogen honden wandelaars en 

fietsers niet lastig vallen; natuurlijk mogen honden niet achter de schapen aangaan. (Onlangs nog is een schaap door 

een hond verschrikkelijk aangevallen, oren afgescheurd, verwond, en de eigenaar van de hond heeft niet eens de 

moeite genomen contact op te nemen met politie of dierenambulance of eigenaar-boer. Het schaap heeft uren liggen 

lijden voordat de eigenaar het uit zijn lijden kon verlossen!) Kortom, wanneer een hond niet onder appèl te houden is, 

behoort een hond aan de lijn gehouden te worden. Hondenbezitters, om te zorgen dat men vrij met de hond kan 

rondlopen, ruim de hondenpoep op wanneer die midden op het pad terechtkomt.  

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

nieuwsbrief.  

Fietspaden, wandelpaden 

De aansluiting van het fietspad tot aan de Vlietdijk/Twaalfmorgen zal zeker doorgaan, oplevering wordt verwacht 

begin 2009. De aanbesteding moet nog plaatsvinden. Oorzaak van de vertraging is het feit dat het doortrekken van het 

fietspad zeer kostbaar is. Daardoor moesten allerlei technische en financiële hobbels genomen worden. Als 

compensatie van het extra asfalt zullen drie paddenpoelen gegraven worden ter verhoging van de natuurwaarden.  

Een groot gedeelte van de fietspaden is het afgelopen jaar opnieuw geasfalteerd. Verzakkingen als gevolg van de 

aanwezige duikers zijn op een aantal plaatsen opgehoogd. Meer dan vroeger is het mogelijk een rondje om de 

waterpartij te lopen met droge voeten.  

Ruiterpad 

Er is definitief besloten dat er geen ruiterroute aangelegd zal worden, in verband met de hoge kosten. In overleg met 

de manege zal echter een zomerroute weer worden gedoogd. 

Bagger 

Al eerder was aangekondigd dat er opnieuw een baggeropslag zou komen in het noordoostelijk deel van de Goudse 

Hout, evenwijdig aan de Vlietdijk. Maatregelen zouden genomen worden om te verhinderen dat het baggerdepot zou 

lekken. Daarom hadden wij het  standpunt dat zo’n opslag weliswaar ontsierend is, maar niet werkelijk de 

natuurwaarde van het gebied aantast. Helaas blijkt ook nu weer het baggerdepot te lekken. De omliggende sloten zijn 

zichtbaar aan het dichtslibben. In het oktober-overleg is afgesproken dat herstel werkzaamheden zullen plaatsvinden.  

Bij het schoonmaken van de slootranden is met veel te zwaar materieel over veel te weke grond gereden. Op diverse 

plaatsen is de ravage enorm. Zelfs gedeelten van sommige paden zijn in barrels gereden. Ook de G.Z-H is hier enorm 

van geschrokken. Er is beloofd dat de aangerichte schade hersteld zal worden. Bij aanbesteding volgend jaar zullen 

condities gesteld worden die herhaling voorkomen.  

Kleine kas 

Vorig jaar was er sprake van een kleine kas die overgedragen zou worden door het Recreatieschap aan de  Vrienden 

van de Goudse Hout, om daarmee kleine verbeteringen in de groene sfeer aan te (laten) brengen zonder verdere 

bureaucratische rompslomp. Helaas, er is geoordeeld dat zo’n kleine kas voor het ene gebied ook zou leiden tot 

soortgelijke geldbedragen voor andere gebieden. Daarmee is dit plan in de prullenbak verdwenen. Kennelijk heeft 



niemand bedacht dat het goed zou zijn wanneer gebruikers van een gebied in bescheiden mate mee verantwoordelijk 

zouden zijn voor bestedingen ten behoeve van dat gebied. Een gemiste kans, dames/heren politici!!! 

Waterkwaliteit 

Op dit moment is de kwaliteit van het water in de Goudse Hout vrij slecht. Het water van de grote waterpartij is 

ongeschikt als zwemwater (als de ligweide ooit in gebruik genomen wordt zal dat ons inziens door middel van een 

waarschuwingsbord aangegeven moeten worden). De wereld van het waterbeheer is op dit moment in grote beroering. 

In hoeverre blijft de Goudse Hout het eigen regenwater bergen?  Hoe zal het gaan met de kwaliteit van het water uit 

de Reeuwijkse plassen, dat zelf weer afhankelijk is van de invoer van water uit Gouda of (in de toekomst) uit de Oude 

Rijn? Wat gaat er gebeuren met het grondwaterpeil? Voorlopig veel meer vragen dan antwoorden, maar we proberen 

op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.  

Ganzenoverlast 

Het probleem van de vele ganzen en de ganzenpoep-overlast is verre van opgelost. Onder de huidige wetgeving valt er 

volgens de G.Z-H weinig aan het probleem te doen. De vraag blijft daarmee wel bestaan waarom een speel-/ligweide 

afgebakend wordt, die voor dat doel absoluut onbruikbaar is vanwege de smurrie. Na de winter zullen wij dit punt 

opnieuw in het overleg aan de orde stellen. 

Gedenkbankje 

Ter nagedachtenis van iemand die zich altijd in de Goudse Hout gelukkig voelde, is er een gedenkbankje geplaatst ten 

oosten van de ingang van de Heemtuin, iets over de brug. Ons Bestuur heeft daarbij mogen bemiddelen. Ga er even 

zitten, en kijk uit over het water…(zie foto op onze website). 

Wilgenfort 

Ons bestuur heeft besloten een gedeelte van het batig saldo te bestemmen voor een passend project in de Goudse 

Hout. De beeldhouwer Michiel van Gent heeft een fraai speel- en klim- wilgenfort ontworpen. De G.Z-H heeft in 

principe haar goedkeuring voor een dergelijk project al gegeven. Voor aanvullende financiering wordt nog 

toestemming gevraagd aan het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Over de locatie van het wilgenfort wordt 

nog nagedacht.  

Open dag Heemtuin 

Op zondag 3 juni organiseerde de Heemtuin een open dag. Wij waren daar weer aanwezig met een kraam. Het weer 

was prachtig, we kregen veel bezoek, en we mochten een aantal nieuwe donateurs verwelkomen. De teller staat nu op 

139.  

Flora en fauna 

- Ja, al een paar keer is een ooievaar waargenomen, zittend op het ooievaarsnest. Nu nog een partner zoeken, en 

volgend jaar aan het werk, alsjeblieft! Het nest is dit voorjaar door een lenige G.Z-H medewerker schoongemaakt. (zie 

www.ooievaars.be  voor interessante info) 

- De witte zilverreiger bleef maar kort aanwezig, maar zie de prachtige foto’s op onze website! 

- Hebt U ook de ijsvogel gezien? En het buizerd-paar? 

- Het is beleid van de G.Z-H om alle aanwezige berenklauw dood te spuiten. Voor zover de berenklauw vlak bij 

wandel- en fietspaden aangetroffen wordt hebben wij hier enig begrip voor. Wanneer de berenklauw dieper weg staat 

vinden wij dat deze imposante plant ongemoeid gelaten moet worden. Helaas hebben wij de G.Z-H hiervan niet 

kunnen overtuigen. Er is teveel narigheid in het verleden geweest met onvoorzichtige kinderen.  

- Het maaibeleid van de G.Z-H is om regelmatig  (ca. 14 keer per jaar) de randen van de paden schoon te houden. 

Begin juni, wanneer de weidevogels klaar zijn met broeden, mogen de grote percelen gemaaid worden. Voor ons, als 

gebruikers, is het eigenlijk altijd te vroeg. Fluitekruid, koolzaad, klaprozen en allerlei andere bloemen staan er dan nog 

steeds prachtig bij.  

- Regelmatig vragen wij om extra beplanting, ter camouflage van minder mooi uitzicht of gewoon ter verfraaiing. Dit 

jaar zal in elk geval nieuwe beplanting aangebracht worden bij het kassencomplex bij de ingang van de Goudse Hout 

bij Platteweg 21.  

Klankbordgroep nieuw bestemmingsplan voor het Reeuwijkse plassengebied 



De Goudse Hout ligt gedeeltelijk (ong. 30 %) op Reeuwijks grondgebied, en valt daarom mede onder het 

bestemmingsplan voor het Reeuwijkse plassengebied. Ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan is een 

klankbordgroep opgericht. Hierin zijn ook de Vrienden vertegenwoordigd. Wij hebben van de gelegenheid gebruik 

gemaakt te pleiten voor een invulling met zoveel mogelijk garantie op rust en stilte. Het overgrote deel van de 

klankbordgroep had soortgelijke ideeën. Wij hebben tijdens de vergadering verder ingebracht dat de plannen voor de 

Reeuwijkse Hout meer gericht lijken te zijn op ontwikkeling, terwijl de plannen voor het plassengebied gericht zijn op 

behoud. De beide plannen zullen, beter dan nu, op elkaar afgestemd moeten worden. De klankbordgroep was het hier 

unaniem over eens, en de boodschap zal doorgegeven worden aan het Reeuwijkse Gemeentebestuur. 

Financieel verslag 

Op onze website kunt U het financieel verslag over het jaar 2006 vinden. 

Samenstelling van het Bestuur 

Erik de Leede is op ons verzoek opnieuw toegetreden tot het Bestuur. Er is echter nog steeds een vacature voor de 

PR-taken die gedaan moeten worden. Mocht U voor de invulling hiervan suggesties hebben of bent U zelf 

geïnteresseerd, dan houden wij ons van harte aanbevolen!  

Inbreng voor het overleg met Recreatieschap/G.Z-H 

Wanneer U suggesties hebt voor zaken die wij naar voren kunnen brengen bij dit overleg verzoeken wij U dit te 

melden bij ons secretariaat, of bij de voorzitter Claire Boissevain (tel. 0182-582926). U kunt ons natuurlijk ook direct 

aanspreken tijdens de donateuravond op 8 november in de Oudheidskamer Reeuwijk. (zie bijgaande uitnodiging) 

Inbreng besteding gelden 

Wij hebben als Stichting een (bescheiden) mogelijkheid om plannen voor de Goudse Hout gedeeltelijk financieel te 

ondersteunen. Mocht U suggesties hebben, dan houden wij ons aanbevolen. 

Tips 

- 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 

- 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 . 

- U kunt zich abonneren op De Groene Flits, een wekelijkse nieuwsbrief per email met allerlei informatie over 

het behoud van Groen in het Groene Hart. Mocht U geïnteresseerd zijn mail dan naar contact@groenehart.info. 

- 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,- per jaar zijn wij Uw waakhond, 

doorgeefluik en bron van actie. Een hogere bijdrage is uiteraard welkom! 

 

 

 


