Nieuwsbrief VGH november
2013
Van alles over
de Goudse Hout
In en rond de Goudse Hout
gebeurde het afgelopen jaar
van alles. Een kleine greep
uit de gebeurtenissen:

•

Deze zomer waren veel
mensen aan het bramenplukken.

•

In de vorstperiode hebben vrijwilligers spontaan
de zwanen van voer voorzien.

•

De plannen voor waterbeheer gaan door. Zie de
website
http://www.rijnland.net/

•

Bestrijding blauwalg :
Rijnland doet niks en
hoopt dat het omdraaien
van de waterstroom gunstig uitpakt.

•

Er vinden meer groepsactiviteiten plaats: vooral
met schoolklassen en
nordic walking groepen.

•

Gouda Culinair komt
misschien in 2014 naar
de Goudse Hout., op de
wielerbaan. De Vrienden
houden de vinger aan de
pols.

•

Er was veel te doen om
de zwanendrifter: Kamervragen, internetpetitie.
Zijn vergunning is dit
jaar verlengd tot oktober
2018.

•

Kring Gouda van de
Duitse Herdershondenvereniging opende haar
domein. De Vrienden
gaven een wisselbokaal.

•

Ons plan om her en der
in De Goudse Hout bomen met eetbare vruchten
te planten is nog niet
uitgevoerd, maar niet van
de baan! Het gaat om
noten, mispels, wilde
pruimen, enz.

Zondag 24 november donateursmiddag
‘DE GOUDSE HOUT VROEGER EN NU’
De jaarlijkse donateursbijeenkomst komt er weer
aan! Ditmaal wordt een
middag,
waarin
de
aandacht uitgaat naar ‘hoe
het vroeger was’, maar
naar ‘hoe is het zo gekomen’.
Voor de huidige gebruikers is
de Goudse Hout zoals die nu
is, heel gewoon. Fietspaden,
wandelpaden,
bosschages,
waterpartijen,
bruggetjes,
parkeerplaatsen: het lijkt
allemaal alsof het er altijd al
was.
Nou, dat is niet zo. De ontwikkeling tot de Goudse
Hout in z’n huidige vorm is
zo’n dertig jaar geleden
ingezet. Voor die tijd was het
vooral boerenland met in de
noordoost-hoek een kleine
camping.
Agrariër Jos Straver zal op
de donateursmiddag vertellen
hoe de Goudse Hout er uit
zag, voordat het een natuurrecreatiegebied werd. In
het bijzonder zal hij ons meenemen naar de activiteiten
van de boeren in het gebied.
Verder zullen Heemtuiners
van het eerste uur die middag uit de doeken doen hoe
de huidige Heemtuin er is
gekomen en wat daar allemaal voor nodig was.
Ook zal door het bestuur van
de Vrienden wat worden
verteld over recente ontwik-

kelingen en overlegfora.
Niemand gaat met lege
handen naar huis: alle donateurs krijgen een zakje mee,
goed gevuld met voorjaarsbolletjes. Het is de bedoeling
dat die bolletjes in de
Goudse Hout worden geplant, op door uzelf uit te
kiezen plekjes. Zo wordt het
nog wat fleuriger in het
voorjaar!

Bestuursleden zullen u adviseren wat goeie plekjes
kunnen zijn. Het is het beste
om voorjaarsbollen vóór de
eerste echte nachtvorst in de
grond te stoppen. Doorgaans

gaat het tot medio December
nog goed.
De locatie van de donateursmiddag
is bijzonder:
Life&Garden heeft onlangs
in de winkel plek gemaakt
voor een zitgelegenheid,
waar koffie en thee genoten
kunnen worden. Ze noemen
het de ‘Coffeecorner’. De
Horeca-gelegenheid die de
be-stuurders van het Recreatieschap ooit tegenover de
wielerbaan wilde hebben, is
er (gelukkig volgens de
meesten) niet gekomen. Na
veel vijven en zessen is het
Life&Garden dan toch gelukt
een bescheiden alternatief in
te richten.
De middag begint om 14.30
uur. Locatie: Life&Garden,
Achterwillenseweg 31, 2805
KA Gouda. tel. 0182-581337.
Toegang gratis. Koffie en
thee worden u aangeboden.
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Overleg over De Goudse Hout in het afgelopen jaar
Uiteraard is er in het afgelopen
jaar weer het nodig overleg gevoerd. De Vrienden waren
daarbij steeds nadrukkelijk van
de partij.
In maart vond het jaarlijkse bestuurlijk
overleg plaats. Helaas was de Goudse
wethouder Daphne Bergman op dat moment ziek, zodat de vergadering werd
voorgezeten door een beleidsmedewerker
van de GZH. Er blijken geen nieuwe plannen voor de inrichting van de Goudse
Hout in de maak te zijn, zodat het aan dat
front rustig blijft: ‘het ambitieniveau is
bijgesteld’ in stadhuistaal.
Op ons verzoek is in het bestaande plan
opgenomen dat er bloemrijke graslanden
in de Goudse Hout zullen komen: dit
voornemen wordt uitgevoerd door te bezuinigen op het maaien, dat voortaan 2
keer per jaar zal gebeuren. Er zullen niet
speciaal bloemzaden worden gezaaid. En
dat hadden we wel leuk gevonden….
Er komt een C2000-mast tussen de Volkstuinvereniging en de parkeerplaats naast
Life&Garden. C2000 is het veel geplaagde
communicatiesysteem voor hulpdiensten
(politie, brandweer, ambulance). Momenteel wordt aan de bouw van die mast gewerkt. Hij wordt tussen de 36 en 52 meter
hoog.

Het ambtelijk overleg met de
GZH op 6 november leverde
onder andere het volgende op:
Essentakziekte: er is een aantal
bomen aangetast. Als dat meer
dan 10% van de bomen betreft zal
GZH gaan ingrijpen. Eerder niet.
De gemeente Gouda heeft geen
geld voor betere verlichting op de
parkeerplaats bij de wielerbaan,
om daarmee duistere praktijken
(zoals dealen) tegen te gaan.
De hoofdwatergang (vanaf het
sluisje nabij de Platteweg, door de grote
vijver, naar Achterwillens) wordt in 2014
uitgebaggerd.
We zijn zeer tevreden over de loopplanken
voor honden naast het snipperpad, bij de
grote vijver. De beschoeiing daar is keurig
aangebracht.
GZH is terughoudend om borden te
plaatsen op de fietspaden met een tekst
als: ‘pas op! wandelaars op het fietspad’.
GZH heeft de ervaring dat zulke borden
vrijwel niks helpen om bijna-ongelukken
en aggressie op de fiets-paden te voorkomen. Bij deze wel onze oproep aan wandelaars, honden-eigenaren en fietsers om
verdraagzaam te zijn en rekening met
elkaar te houden! Hou het leuk !

Bericht van de penningmeester
Bij deze Nieuwsbrief treft u een acceptgiro aan,
waarmee u de contributie voor 2013 kunt betalen. Die
contributie bedraagt nog steeds € 5,- per persoon.
Wij zullen in Nederland moeten wennen aan het 18cijferige IBAN-nummer dat in de plaats komt van ons
oude bankrekeningnummer. Daarvoor zijn nieuwe acceptgirokaarten verplicht.
Omdat zo’n heel lang banknummer erg vervelend is, heb ik Uw bankrekeningnummer –voor zover bij ons bekend- laten converteren naar het nieuwe IBANnummer en dat uitgeprint op de acceptgiro.
Ik wil U vragen het afgedrukte IBAN-nummer te controleren op juistheid.
Mocht er een fout in staan, of wilt U het geld liever afgeschreven hebben van een
andere rekening, stort dan Uw bijdrage als normale giro-overschrijving naar Stg.
Vrienden van de Goudse Hout te Gouda. Ons rekeningnummer is NL94 INGB 0008
7305 59.
Het zou heel fijn zijn wanneer U ons per email of met een telefoontje zou laten
weten welke fout is gemaakt. Dit in verband met onze administratie voor volgende
jaren. Mijn mailadres is eleede@xs4all.nl. Mijn telefoonnummer is 0182-689659.
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!

De bezuinigingen bij de GZH houden
voorlopig niet op. Twee jaar geleden
waren er plm. 165 personeelsleden. Nu
130. En komend jaar wordt het nog
minder: ongeveer 70. Wat dat gaat betekenen voor het beheer van de Goudse
Hout is onbekend. De Vrienden hebben
benadrukt dat het beheer niet de dupe
mag worden.
De GZH heeft deze zomer op verschillende manieren geprobeerd de springbalsemien te bestrijden. Waarom? Het is
een exoot die zich razendsnel verspreid.
Komend jaar zal worden gekeken welke
methode het beste uitpakt: maaien of
spuiten.
GZH is bereid om op verzoek, onder
regie en verantwoordelijkheid van het
Hoogheemraadschap Rijnland waarschuwingsborden voor blauwalg te plaatsen.
Tot dusverre heeft Rijnland daarom nog
niet verzocht.
Onderhoudsplannen: in 2014 zal GZH de
bruggetjes en de tegelpaden in de
Heemtuin aanpakken . Waar nodig zullen
vloeren en leuningen van fiets-bruggen
worden vervangen.

Het bestuur van de Vrienden
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de
Goudse Hout bestaat uit:
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
bankrekening:
NL94 INGB 0008 7305 59.
tnv Penningmeester St Vrienden van het
Goudse Hout te Reeuwijk

website: www.goudsehout.nl

