Nieuwsbrief
mei 2008
Wie is wie bij de
Goudse Hout?
• De gemeente Gouda is
eigenaar van de Goudse Hout,
maar heeft belangrijke beleids- en beheersverantwoordelijkheden over gedragen
aan het Natuur- en Recreatieschap. Gouda is verantwoordelijk voor de openbare orde
in de Goudse Hout.
• Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
en omgeving is een samenwerkingsverband van de gemeenten Boskoop, Gouda,
Reeuwijk en Waddinxveen en
de provincie Zuid-Holland.
Het schap beheert een aantal
regionale recreatieterreinen in
Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Boskoop.
• De provinciale dienst
Groenservice Zuid-Holland
(GZH) geeft adviezen, voert
uit en beheert in opdracht van
het Natuur- en Recreatieschap.
• Stichting Vrienden van de
Goudse Hout behartigt de
belangen van gebruikere en
genieters van de Goudse
Hout, o.a. door mee te denken
en mee te werken bij de
ontwikkeling van de Goudse
Hout.

Inhoud
Informatieavond over
inrichtingsplan

1

Open dag heemtuin

1

Hondenstrand

2

Contributie 2008

2

Bestuur Stichting
Vrienden Goudse Hout

2

16 juni: informatie en inspraakavond
Inrichtingsplan Goudse Hout !
Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
e.o. heeft vorig jaar door
adviesbureau ‘De Watersnip’
een vervolgplan voor de
inrichting van de Goudse
Hout laten opstellen.
Dit plan beoogt de natuurbeleving en de ecologische
waarden in de Goudse Hout
te versterken. Daardoor moet
nog meer én mooiere natuur
ontstaan, die jongeren en
volwassenen uit de stad
Gouda stimuleert om verschillende activiteiten te
ontplooien. De relatie met
het gebied zal zo toenemen.
Het plan bevat voorstellen
die van wezenlijk belang zijn
voor het toekomstig gebruik
van de Goudse Hout, voor
natuurliefhebbers, kinder-en,
ouders, hondenbezitters,
fietsers, wandelaars etc.
De Stichting Vrienden van
De Goudse Hout kreeg dat
plan pas onlangs te zien.
Natuurlijk vroegen we om
inspraak van de gebruikers
bij de besluitvorming over dit
plan. Het bleek dat het Recreatieschap en GZH voorlopig niet van plan waren
hiervoor initiatieven te ne-

men. De Vrienden
hebben toen besloten zelf een
informatie- en inspraakavond over
het inrichtingsplan
te
organiseren.
Gelukkig bleken
het Schap en de
GZH alsnog bereid
hun medewerking Jong leven in de Goudse Hout
te verlenen.
Deze informatie- en inspraakavond zal plaatsvinden op maandag 16 juni,
aanvang 20.00 u. Plaats:
Clubgebouw Goudse Renen Toerclub Excelsior, Kale
Jonkerpad 3 (aan de
Goudse Houtsingel), 2805
LD Gouda. De avond is vrij
toegankelijk voor donateurs
van de Vrienden en voor
alle andere belangstellenden!
Op deze avond zal het plan
worden toegelicht door John
van Gemeren. Hij is van
adviesbureau ‘de Watersnip’ te Reeuwijk en medeopsteller van het plan. Vervolgens bestaat de gelegenheid vragen te stellen en
opmerkingen te maken in de
richting van de heer van

Gemeren en een vertegenwoordiger van de GZH.
Tenslotte zal het bestuur
van de Vrienden proberen
om te komen tot een visie
op het plan, die zo breed
mogelijk wordt gedragen
door de gebruikers van de
Goudse Hout. Die visie zal
schriftelijk kenbaar worden
gemaakt aan het Schap.
Overigens zal voor ieder
onderdeel van het plan
aparte besluitvorming
plaatsvinden. Uiteraard
claimen de Vrienden daarbij steeds inspraak.
Bij deze nieuwsbrief vindt
u de adviezen van de Watersnip, samengevat in de
vorm van een kaart.

Zondag 1juni: Open dag Heemtuin
Op zondag 1 juni houdt de
Stichting Heemtuin haar
jaarlijkse open dag, vanaf
12.00 uur. Er is veel te doen,
te zien en te luisteren. Diverse organisaties, waaron-

der ook de Vrienden van het
Goudse Hout hebben een
informatie-kraam.
Het programma omvat o.a.
excursies, zalf maken voor

kinderen en een muzikaal
optreden door een klezmer-kwartet.
Zie voor meer info
www.heemtuingoudsehout.nl
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Hondenstrand in de Goudse Hout?
De lig- en speelweide in de Goudse
Hout is tussen april en oktober verboden terrein voor honden. De verbodsbordjes zijn vorig jaar zonder
enige inspraakmogelijkheid geplaatst.
Het verbod is uiteraard volkomen
terecht, mits de weide ook echt als
zodanig zou kunnen worden gebruikt.
En dat is helaas niet het geval. De lig-

en speelweide is al geruime tijd het
leefgebied voor een flinke groep ganzen, die het gras ruimschoots bemesten. Het is dus uitgesloten om daar
lekker te gaan liggen zonnen of kleine
kinderen te laten spelen. Bovendien is
de weide na een periode van regen erg
drassig. Het water bij de lig- en speelweide is ongeschikt als zwemwater
voor mensen.
Omdat er nergens anders in de
Hout een goede baddergelegenheid voor honden is, gebruiken veel hondeneigenaren de
speel- en ligweide toch om hun
dier in en bij het water te laten
ravotten.

Die handtekeningen (bijna 100!)
ondersteunden een petitie aan de
Gemeente Gouda,
waarin werd
gevraagd om honden op de speel- en
ligweide toe te staan, zolang er nog
geen echt hondenstrand in de Goudse
Hout is.
De Vrienden ontvingen een ambtelijke reactie van de gemeente Gouda:
stuur je petitie naar de GZH. Als de
GZH instemt met het voorstel van de
Vrienden zal de gemeente dat ook
doen, zo werd toegezegd. Uiteraard
hebben we de petitie snel naar de
GZH gestuurd.

De Vrienden hebben onlangs en
handtekeningenactie gehouden.
Het hondenstrand in de Reeuwijkse Hout.

Contributie 2008
De contributie voor donateurs van
de Stichting Vrienden van de
Goudse Hout bedraagt ook dit jaar
€ 5,-.

•
•

U treft bij deze Nieuwsbrief daarvoor een acceptgiro aan. Het is voor
de Vrienden goedkoper als u door
internetbankieren betaalt!
Voor zo’n betrekkelijk gering bedrag (nog geen 3½ liter benzine!)
zet de Stichting zich in om :

•

bij de ontwikkeling van de
de belangen te behartigen van alle
Goudse Hout, bij voorkeur in
gebruikers en genieters van de
samenwerking met
Goudse Hout;
bestaande
Met de Vrienden gaan we
wensen en
organisaties.
ontwikkelingen
voor: ‘De Goudse Hout:
binnen de
authentieke natuur voor
Goudse Hout
tijdig kenbaar te
iedereen’
maken aan
relevante instanties en aan het
grote publiek;
mee te werken en mee te denken

Het bestuur van de Vrienden
Het bestuur van de Stichting Vrienden
van de Goudse Hout heeft sinds de
vorige Nieuwsbrief (oktober 2007)
een paar wijzigingen ondergaan:
Nort Thijssen heeft zich teruggetrokken. Erik de Leede heeft het penningmeesterschap van hem overgenomen.
Kees de Ruijter is toegetreden. Hij zal
zich vooral met PR-zaken bezig
houden.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat
Sandra Moerkens-Giacomo bereid
gevonden is om mee te denken over
het inrichtingsplan. Sandra is bijna
afgestudeerd als natuurgids IVN. Haar
afstudeerproject betreft de flora en
fauna van de Goudse Hout!
Al met al ziet het bestuur er nu zo uit:
Voorzitter: Claire Boissevain
Secretaris: Hanneke Walvis

Penningmeester: Erik de Leede
Leden: Peter Blok en Kees de Ruijter
Secretariaat:
Platteweg 35-2, 2811 HN Reeuwijk
E-mail: vrienden@goudsehout.nl
tel.voorzitter: 0182-582926
postrekening: 8730559 tnv
Penningmeester St Vrienden van het
Goudse Hout te Reeuwijk
website: www.goudsehout.nl

