
Nieuwsbrief  

  

In 2005 organiseerden de Vrienden 
ter gelegenheid van hun eerste lus-
trum een succesvolle eerste Goudse 
Houtdag, waar heel veel te beleven en 
genieten was. 

Op zondag 19 juni a.s. vindt de 
tweede Goudse Houtdag plaats! Van 
12 tot 17 uur bent u van harte welkom 
om een veelheid van activiteiten te 
bekijken en te beleven. 

Tevens houdt de Heemtuin  op die 
dag haar jaarlijkse Open Dag  met een 
aantrekkelijk  aanbod aan natuur-
activiteiten voor  alle leeftijden.   

Rondom de wielerbaan, die we samen 
met de kantine van de wielervereni-
ging Excelsior mogen gebruiken,  is 
van alles te doen, zoals : 

• bloempotten opschilderen 
o.l.v. Life & Garden; 

• Jeu de boules spelen met  in-
structie door ervaren spelers; 

• Behendigheidswedstrijden op 
de fiets,step of anders; 

• Samen zo snel mogelijk torens 
van houtblokken bouwen; 

• De vereniging ‘Gouwe Palet’ 
demonstreert haar schilder– en 
tekenkunst. 

Op de speelweide: 

• Boogschieten (Groene hart-
slag); 

• Stoepkrijt-
tekenwed-
strijd; 

• Diverse 
sport&spel
-activiteiten. 

3 Professionele clowns zullen de hele 
dag voor veel vermaak zorgen. 

(zie de site 

www.clownsenzo.nl) 

Op deze dag  zijn de mooie sier-
tuinen van de ‘Nieuw Leven’  
vrij  te bezichtigen- al of niet 
met rondleiding’. 

De manege Goudse Hout  is 
open voor  bezoekers en verzorgt 
o.a. dressuur-demonstraties. 

 

 

Bij de entree  
krijgt u een duide-
lijk programma-
blad  met alle 
informatie over 
de dag. 

Bij  wisselvallig weer gaat deze 
dag toch door! Er zijn wel vier  
gezellige plekken om binnen 
even te schuilen en wat te drin-
ken of te eten.  

Zondag 19 juni 
GOUDSE HOUT DAG 

Juni 2011 
Vogelgeluiden in de Goudse Hout 

Prachtig weer maakt dat de Goudse Hout extra 
mooi is. Genieten is het. Er is nog niet gemaaid en 
de kleuren geel en rood in de velden is opvallend. 
Dieren kunnen zich goed verstoppen nu alle bla-
deren weer aan de bomen zijn en het gras nog hoog 
is. Buiten de mensen zoals u en ik die voor ons 
plezier de Goudse Hout bezoeken zijn er natuurlijk 
heel veel bewoners, dierlijke bewoners dan wel. 
Een verscheidenheid aan vogels bijvoorbeeld. 

Weet u eigenlijk hoeveel veren vogels hebben? 
Men zegt dat ze tussen de 1000 en 25.000 veren 
hebben. Bijzonder vind ik dat. Onlangs heb ik een 
vogelcursus gevolgd en ik moet toegeven dat vo-
gels interessante dieren zijn. Denk eens aan de 
spreeuw, deze kent bv een slaaptrek. Hij trekt van 
voedselgebied naar slaapplaats.  

Heeft u al die jonge gansjes gezien die zo goed 
door hun ouders in de gaten gehouden worden. 
Sommige ganzen vliegen duizenden kilometers om 
naar hier te komen. De Indische gans lijkt qua 
hoogte de kroon te spannen, hij  vliegt boven de 
Himalaya langs. Het valt ons niet altijd op of we 
letten er niet op maar daarboven in de ruimte is een 
heel druk verkeer aan de gang van heen en weer 
vliegende vogels. Het schijnt dat er wel 25 miljoen 
trekvogels over ons land komen. 

Ganzen zijn hele sociale dieren. Zij vliegen in 
groepen en wanneer de voorste moe is komt een 
ander om de groep te leiden. Het vliegen in groe-
pen heeft z’n voordelen: het is veiliger, meer com-
municatie mogelijk en er is kennis van pleister-
plaatsen. Is een gans ziek of verzwakt gedurende 
de lange trek dan gaan er meestal twee anderen 
mee naar beneden 
om samen te rusten 
en wanneer er weer 
aangesterkt is dan 
vliegen ze samen 
weer verder. 

 Dan zijn er vogels 
en eenden die na de 
broedtijd hun veren verliezen, zij gaan in de rui. 
Het in een keer verliezen van de veren maakt ze 
extra kwetsbaar want ze kunnen op dat moment 
niet vliegen en zoeken hun heil in een veilig ge-
bied.  Roofvogels zijn minder kwetsbaar want zij 
verliezen niet alle veren in een keer Zij moeten 
immers prooien blijven vangen om in leven te 
blijven. 

Ik zou zeggen: lekker even zitten op een bankje in 
de Goudse Hout, sluit de ogen en luister naar al het 
gekwetter. 

Sandra Moerkens 

 

Sandra Moerkens  



 Dit voorjaar is er   in opdracht van de 
GZH    heel veel gedaan aan groot 
onderhoud  in de Goudse Hout.  Met 
een heel mooi en zichtbaar resultaat!  
40 bruggetjes  zijn vervangen door   
volledig  nieuwe   duurzame bruggen, 
al of niet met hardhouten leuningen; 
dat is afhankelijk van de lengte. Ge-
middelde kostprijs €5200 per brug. 

 Alle voetpaden zijn aanzienlijk ver-
hoogd met  zg. grauwaken, een soort 
lemen korrel die  na wat regen een 
mooi glad wegdek oplevert. Daarna 
zijn alle bermen opgevuld en inge-
zaaid met gras. Alles bij elkaar een 
grote investering. We kunnen weer 
veilig en met droge voeten  de wan-
delpaden bewandelen.  

 De  twee lange paden door de voor-
malige camping  blijken  geen offici-
ële voetpaden te zijn en  zijn  dan 
ook niet meegenomen met de 
verhogingen , tot spijt van onze 
donateurs aan de Vlietdijk. 

De picknicktafel op de grote 
speelweide aan het water is ver-
plaatst  - nu vlakbij het fietspad - 
en bruin geschilderd. 

We zijn benieuwd of dat goed  
zal gaan. Er komt nogal eens een 
groepje hangjongeren  die daar 

bij mooi weer  ’s avonds  hun drink-
feestjes vieren… Dank aan alle trou-
we  bezoekers die de gevaarlijke glas-
scherven  van het fietspad in de afval-
bak deponeerden 

 De Goudse Hout ziet er nu prachtig 
uit met  bloeiende slootkanten en  
weiden vol kleur. Langs de fietspaden 
wordt steeds een brede strook ge-
maaid in mei, de grote maaibeurten 
komen deze maand. Dan  ziet het er 
opeens  heel anders uit, kom vooral  
voor die tijd  genieten van ons unieke 
natuurgebied , waar je de stilte ( maar 
ook de vogels en kikkers) nog kunt 
horen…..                             

De  herdershondenvereniging in de 
Goudse Hout? 

  In januari 2010 is er een wijziging 
bestemmingsplan aangenomen voor 
de Goudse Hout  (uitbreiding toege-
stane bebouwing) zodat de  Goudse 
Herdershondenvereniging  daar een 
nieuw onderkomen kon bouwen  op 

een trainingsveld naast de parkeer-
plaats bij de wielerclub. Na jarenlang 
zoeken bleek de Goudse Hout de 
enige  overgebleven optie. De Vrien-
den hebben hun aanvankelijke be-
zwaren daartegen inmiddels kunnen 
laten varen. 

 Probleem bleek dat dit ook de ge-
pachte uitloopweide van de manege 
is.  Inmiddels zijn we anderhalf jaar 
verder en is er eindelijk 2 weken 
geleden een overeenkomst getekend 
tussen de betrokken partijen. Beslo-
ten is:  

- Gezamenlijk gebruik door manege 
en hondenvereniging van het weide 
perceel met een proefperiode van 1 
jaar.  

 - Er komen binnenkort een tijdelijke 
brug  of dam en 2 opslagcontainers 
voor materialen. De plaats van het 
clubgebouw  is nog onzeker. Er is  
voorkeur voor een locatie helemaal 
achterin, maar dat stuit op problemen 
met het huidige bestemmingsplan.  

Helaas is de nieuwe plek voor de 
hondenclub nog niet toegankelijk op 
de 19e juni, zodat de herdershonden  
zich nog niet kunnen presenteren op 
de Goudse Houtdag.  

Mogelijk komt er komend seizoen  
gelegenheid om honden van alle ras-
sen op trainingcursus mee te laten 
doen in de Hout! Via de website zul-
len we U op de hoogte houden. 

 

 

Platteweg 57, 2811 HP Reeuwijk 

E-mail: vrienden@goudsehout.nl 

tel.voorzitter: 0182-582926 

postrekening: 8730559 tnv Penning-
meester St Vrienden van het Goudse 
Hout te Reeuwijk 

website: www.goudsehout.nl 

 

Het bestuur van de Stichting 
Vrienden van de Goudse Hout is 
momenteel als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Claire Boissevain 

Secretaris: vacature 

Penningmeester: Erik de Leede 

Leden: Sandra Moerkens, Peter 
Blok en Kees de Ruijter. 

Tijdelijk correspondentie-adres:   

Grote  opknapbeurt  voor de Goudse Hout 

Het bestuur van de Vrienden 

Goudse Hout is het 

belangrijk dat we 

heel veel donateurs 

hebben! Als u men-

sen kent die zich 

betrokken voelen 

bij de Goudse Hout, maar die nog 

geen donateur zijn: help ze over 

de brug en maak ze donateur! 

 

 Contributie 2011 

De contributie voor donateurs van de 
Stichting Vrienden van de Goudse 

Hout is nog steeds  € 5,-. per jaar. U 

treft bij deze Nieuwsbrief daar-

voor een acceptgiro aan.  

Om ons nog krachtiger te kunnen 

profileren in de gesprekken met de 

bestuurders en beheerders van de 
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Wij zoeken nog dringend enkele hulpkrachten bij de 

kinderspelletjes op zondagmiddag 19/6. Bel: 0182-582926 


