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Wie is wie bij de Goudse
Hout?
De gemeente Gouda is voor
driekwart deel eigenaar van de
Goudse Hout. De rest ligt op
grondgebied van ReeuwijkBodegraven. Beide gemeenten
hebben belangrijke beleids- en
beheersverantwoordelijkheden
overgedragen aan het Natuuren 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-Bodegraven en Waddinxveen en de provincie ZuidHolland. Het schap beheert een
aantal regionale (natuur)recreatie-terreinen 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 gebruikers en
genieters van de Goudse Hout,
o.a. door mee te denken en mee
te werken bij de ontwikkeling
van de Goudse Hout.

Wie kan ik bellen als er wat
mis is? In de meeste gevallen
de GZH op 010– 298 10 10
(permanent bereikbaar). Zaken
als schade aan paden en bruggen, vandalisme kunt u daar
melden.

Donderdag 15 november donateursavond

‘Schoon en Mooi’, Rijnlandse plannen voor verbetering
waterkwaliteit
presentatie door Marinus Bogaard
Het is weer hoog tijd voor een
donateursavond
van
de
‘Vrienden van de Goudse
Hout’. Het belangrijke onderwerp ‘Waterkwaliteit’ vormt
het belangrijkste deel van de
agenda. Marinus Bogaard,
procesleider bij het hoogheemraadschap Rijnland zal de
plannen toelichten die dat
schap heeft met de waterhuishouding rond de Reeuwijkse
plassen, inclusief de Goudse
Hout.
‘Schoon en mooi’
Rijnland heeft een uitvoeringsplan “Schoon & Mooi” gemaakt op het gebied van het
verbeteren van de waterkwaliteit in de Reeuwijkse Plassen.
Daarvoor staan verschillende
deelprojecten in de steigers. In
de voorbereidingen probeert
Rijnland o.a. via een nieuwsbrief en de website de bewoners en gebruikers van de informatie te voorzien. Dit is
niet altijd effectief. Hierdoor
ontstaat er op onderdelen
“ruis” en leven er vragen over
verschillende projecten en
concreet ook over het afkoppelen van het Goudse Hout van
de Plassen.
Het uitvoeringsplan Schoon &
Mooi (2010 – 2014) heeft drie

pijlers. De eerste pijler is gericht op het ontkoppelen van
de aanliggende polders van de
plassen. Dit met het doel om
minder nutriënten uit de polders in de plassen te krijgen.
De tweede pijler is gericht op
verbeteren van de ecologische
omstandigheden ( zoals natuurvriendelijk oevers) en de
derde pijler is gericht op het
terugdringen van de nutriëntenuitwisseling van het slib in
de plassen. In het bijzonder
zullen
het
deelproject
“afkoppelen van de Goudse
Hout”, de planning en de
gevolgen voor de directe omgeving worden toegelicht in
de presentatie.

Foute beestjes in de Hout?

Even schudden aan die struik en
vervolgens tellen hoeveel teken
er in de paraplu waren gevallen.
Het resultaat van de telling kennen we niet. Ook werd de Goudse Hout onderzocht op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Gelukkig, dat akelige verschijnsel deed zich niet voor.

Medewerkers van de GZH zijn
deze zomer bezig geweest met
tellen van teken (u weet wel, die
niet ongevaarlijke bloedzuigende
diertjes). Hoe ging die telling?
Een soort paraplu werd omgekeerd onder een struik gehouden.

Tijdens de bijeenkomst is
voldoende ruimte voor het

stellen van vragen en voor
gedachtenwisseling met de
inleider.
Na de pauze
Na de pauze zullen Yvonne
Reparon, Leon Urlings en
Marjolein Koster iets vertellen
over nieuwe initiatieven rond
respectievelijk
de herdershondenclub, de manege en het
theeschenkerij-plan van Life &
Garden.

Deze avond zal plaatsvinden
op donderdag 15 november,
aanvang 20.00 u. Plaats:
Gebouw Herdershondenclub
VDH , Kale Jonkerpad (aan
de Goudse Houtsingel), De
avond is vrij toegankelijk
voor donateurs en voor andere belangstellenden!
Helaas wel in de Reeuwijkse
Hout.
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Goudse Hout 2011-2012 in vogelvlucht
Het is een goede gewoonte om in de
jaarlijkse Nieuwsbrief aan te duiden
wat er zoal in en rond de Goudse
Hout is gebeurd, sinds het verschijnen
van de vorige Nieuwsbrief. Dus ook
nu een – niet volledig – overzicht.
Overleg
Afgelopen maart vond het jaarlijkse
zogenaamde bestuurlijke overleg
plaats in het oude Goudse stadhuis,
o.l.v. wethouder Daphne Bergman.
Het verslag hiervan vindt u op onze
website (bij ’nieuws mei 2012’).
Op 7 november vindt o.l.v. Michal
Woudstra van de GZH het zogeheten
bestuurlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van de gebruikers
van de Goudse Hout, over onderhoud
en beheer. U kunt ons mailen (zie rubriek ‘het bestuur’) als u nog wensen
heeft op dit gebied. De Vrienden
zullen dan in ieder geval voorstellen
om fruitbomen te planten op het perceel tegenover het clubgebouw van de
herdershondenclub. De Vrienden willen de aanschaf van de boompjes
bekostigen.
En verder
Na de grote opknapbeurt van de paden
en de bruggen in 2011 zijn er niet veel

grote projecten in de Goudse Hout
uitgevoerd, behalve het renoveren van
de ingang en de parkeerplaats bij de
wielerbaan. We mogen erg blij zijn
dat dit alles de afgelopen twee jaar is
gebeurd, vlak voordat de crisis haar
effect kreeg op de budgetten voor dit
soort zaken.
De herdershondenvereniging, onze
gastheer op 15 november, heeft haar
trainingsveld opgehoogd, gedraineerd
en ingezaaid. Ook een passend clubgebouw is inmiddels verrezen. Dit
alles zonder enige subsidie. Petje af!

Er is eventjes een
ooievaar bij het
nest
geweest.
Helaas bleef het
daarbij.
.
De periode van strengere vorst in de
afgelopen winter maakte het mogelijk
dat er uitvoerig werd geschaatst in de
Goudse Hout. Dat leverde mooie
plaatjes op. De zwanen hadden in die
periode wat extra zorg nodig.

Contributie 2012
Wegens de late datum van de donateursavond treft u nu pas de
acceptgiro aan voor de contributie voor donateurs van de Stichting Vrienden van de Goudse Hout. Die contributie bedraagt nog
steeds € 5,-. per jaar.
Om als serieuze gesprekspartner voor de overheid, het recreatieschap en de GZH te kunnen blijven fungeren, is het belangrijk dat we op ruime steun kunnen rekenen van de mensen die de Goudse Hout
een warm hart toedragen. Meer donateurs zijn dus van harte welkom!

Het bestuur van de Vrienden
Het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Goudse Hout is
momenteel als volgt samengesteld:
Voorzitter: Claire Boissevain
Secretaris: Kees de Ruijter
Penningmeester: Erik de Leede
Leden: Sandra Moerkens en Peter
Blok.

correspondentie-adres:
Graaf Florisweg 111a, 2805 AJ Gouda.
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

Over zwanen gesproken: in diverse
media, zowel landelijk ( in het blad
‘Landleven’), als regionaal stond de
zwanendrifter Oostveen in de belangstelling, niet altijd positief. Zijn
vergunning loopt af op 1 april 2013.
Lees meer hierover op onze website.
2012 was een bijonder slecht fruitjaar,
als gevolg van een
korte, maar hevige
nachtvorst in het late
voorjaar. Daardoor
vielen er in de Goudse Hout voor ‘t
eerst (!) heel weinig bramen te plukken.
De meeste watergangen in de
Goudse Hout zijn weer gebaggerd
om ze zo op de voorgeschreven minimale diepte te brengen. De
‘Vrienden’ zouden die sloten graag
wat dieper zien, maar daarvoor
ontbreekt het budget.
In september hebben de ‘Vrienden’
een succesvolle netwerk-bijeenkomst
gehouden met verenigingen, instanties en bedrijven die rechtstreeks
te maken met de Goudse Hout. Ook
het verslag van die bijeenkomst
vindt u op onze website.
NIEUW GEBIEDSPLAN
VERSCHENEN
.Zeer onlangs heeft het Recreatieschap een nieuw gebiedsplan
uitgegeven. Daarin staat als derde
prioriteit aangegeven: het versterken
van de functie als verblijfspark van
de de Goudse Hout met ruimte voor
nieuwe
(commerciële)
voorzieningen. Dat ‘commerciële’ duidt
op de voorziene theeschenkerij bij
Life & Garden. We zien geen essentiële wijzigingen t.o.v. de huidige
situatie in het plan staan. Wel zien
we, tot ons genoegen, een aantal
ideeën van de Vrienden terug, zoals
het smulbos en de paddenpoelen.
Vooralsnog zonder realisatiedatum
en budget…..Spoedig zou een begin
moeten worden gemaakt met het
omvormen van pure grasvegetaties
naar bloemrijk grasland.
Meer info verschijnt binnenkort op
www.goudsehout.nl!

