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Programma
Heemtuinlustrum op
15 juni

Zondagmiddag15 juni
30 JAAR HEEMTUIN:
DE ‘VRIENDEN’ VIEREN HET FEESTJE MEE!

• om 11.00 uur wordt de
Open Dag geopend
door de Goudse burgemeester
dr.
Milo
Schoenmaker met een
bijzondere openingshandeling;

• er

zijn presentaties
door een aantal organisaties die een marktkraam hebben ingericht met van alles
over de natuur, bijen,
droogbloemen, bomen;

• op regelmatige tijden

worden rondleidingen
over het heemtuinterrein gehouden, ook
door speciale gasten
zoals de vroegere
stadsdichter Jan Graafland;

• harpiste Heleen Bartels

verzorgt de muzikale
noot;

• voor de kinderen is er

spannend wateronderzoek;

• Uiteraard is er van

alles te eten en drinken.

Zondag 15 juni zullen de
Vrienden weer met hun
kraam aanwezig zijn op de
feestelijke Open Dag van de
Heemtuin. De Heemtuinvereniging viert met een
mooi programma dat ze dit
jaar 30 jaar bestaat!
De Vrienden hebben die middag voor onze donateurs en hun
vrienden een mooi interactief
programma in de aanbieding:
1. Een interessante, begeleide
wandeltocht door de Goudse
Hout met als thema: ‘Op zoek
naar eetbare wilde planten en
kruiden’. Het aantal deelnemers
aan de wandeling is beperkt tot
maximaal 14. Gratis!
Natuurlijk willen we na een
uurtje zoeken, ruiken en verzamelen de zojuist verworven
kennis ook toepassen: na de
wandeling gaan we bereiden en
vervolgens proeven wat we aan
eetbaars in de natuur hebben
gevonden. Daarvoor is een speciale buitenkeuken-kraam ingericht. De wandeling en het kokkerellen vinden plaats onder de
deskundige leiding van Mirjam
Bruijn (fytotherapeute).
We vertrekken om ca. 14.45 u.
vanaf onze kraam bij de
Heemtuin,
na
een
korte
inleiding. Terug: ca. 15.45 :
Bereiden en proeven van:
Goudse Hout-soep/kruidenboter
en vlier-muntthee .
2. fotopuzzel “Herken je deze
plek in de Goudse Hout?”
3. GoudseHout-plantenquiz die
verrassende informatie kan
opleveren.

4. donateursborrel:
al onze voor opgave en info:
donateurs zijn van harte welkom om samen een gratis glas Claire Boissevain, 0182-582926
te heffen, met uitzicht over de of boissevain@tele2.nl
plas: vanaf 16.15 u. tot ca.17.00
tels met tuinhandschoenen. Was
uur.
ze goed en breng ze met aanhan5. Natuur-speurtocht door de gend vocht aan de kook tot ze
Goudse Hout voor gezinnen en slinken Meteen uit de pan halen.
kinderen (vanaf ong. 10 jaar). Hak dan de brandnetels fijn of
We vertrekken tussen 12.30 en gebruik een keukenmachine,
13.00 u bij wijkcentrum ‘De blender of staafmixer. Doe de
Bühne’ in de Tristanstraat. brandnetels in een pan met 1
Eindpunt: de Heemtuin. Het liter water en twee bouillonblokthema is: waterdieren en eetbare jes. Laat 10 á 15 minuutjes
wilde planten. Deelname is zachtjes koken. Doe er zout en
gratis. Aanmelden en meer in- peper bij tot je het lekker genoeg
formatie bij Claire Boissevain vindt. Even proeven tussendoor
(zie de volgende alinea).
dus. Lekker? Schep dan de soep
in
soepkommen.
We zoeken nog dringend een :www.natuurrmonumenten.nl)
paar vrijwilligers die op 15
juni een uurtje achter onze
kraam willen staan/zitten. Bel
Brandnetelsoep
(bron:
www.natuurmonumenten.nl)
Pluk 250 gram jonge brandne-
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WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE GOUDSE HOUT
Sinds de verschijning van de vorige
Nieuwsbrief (november 2013) valt er
weer het nodige te vertellen..
In december werd de wandel-/fietsbrug in
het verlengde van de Heemraadschap vernieuwd. Er was niet aan gedacht om een
tijdelijke oversteek te maken. Nadat de
Vrienden bij de verantwoordelijke
wethouder aan de bel hadden getrokken
werd die tijdelijke voorziening onmiddellijk getroffen.
Bestuurlijk Overleg
In maart was er weer het jaarlijkse overleg
met de Goudse wethouder Daphne Bergman.
Daar werd namens Life&Garden verteld
dat het nog steeds de bedoeling is een wat
grotere horecagelegenheid aan de achterkant van het tuincentrum te openen om
dagjesmensenen en jongere mensen met
kinderen te trekken. Er zou dan ook aan
die kant een ingang moeten komen, zodat
bezoekers niet eerst het hele tuincentrum
door hoeven te lopen.
Het recreatieschap is doende een wandelknooppuntensysteem (mooi Scrabblewoord!) te ontwikkelen. Iets dergelijks
bestaat landelijk al voor fietsers. Omdat er
veel vergunningen nodig zijn, heeft dit
nogal wat voeten in de aarde.
Het optreden van de zwanendrifter kwam
andermaal aan de orde. De GZH zal met
hem praten over meer zorg voor de
zwanen in de winter en een minder

hardhandige
aanpak van de
dieren.
Er is uitvoerig
gesproken over de
onveilige verkeerssituatie op de
Goudse
Hout
singel.
Iedereen
beaamt dat er veel
te hard gereden
wordt. De hondenclub geeft aan
dat een auto van
een van de leden
total loss is gereden omdat een idioot ’s
nachts inhaalde aan de verkeerde kant van
de vluchtheuvel; de Manege klaagt dat
hun oversteekplaats zowel voor de leerlingen als voor de paarden heel gevaarlijk
is; de oversteekplaats bij de wijk Achterwillens is zo gevaarlijk dat kinderen daar
niet zonder toezicht kunnen oversteken,
wat voor het project Groen Doet Goed
heel nadelig is. De wethouder heeft
beloofd dit alles aan de orde te stellen
binnen de Gemeente Gouda
Verder is in het bestuurlijk overleg het
project ‘Groen Doet Goed’ besproken. Zie
elders op deze pagina.
Provinciaal Project ‘Groen
Goed’ : De ‘Vrienden’ ook?

Doet

uitgenodigd om mee te denken en mee te
doen met de opzet van een 2- jarig project dat ca. 2 ton zal kosten. De organisatie ligt in handen van ODMH( omgevingsdienst Midden-Holland). De opdrachtgever is de provincie ZuidHolland. Financiering: 50% provincie en
50% door anderen.
De Goudse Hout is naaast andere gebieden uitgekozen om kinderen en hun
ouders meer naar buiten en in de natuur
te lokken.Er zal zowel geld besteed
worden aan nieuwe speelplekken of
–objecten (bijv. een trekpontje) als ook
aan natuur-educatieve activiteiten. Er
zijn diverse voorwaarden, zoals inbreng
van vrijwilligers vanuit de wijken, het
creëren van breed draagvlak en het
zorgen voor co-financiering. Na 2 jaar
moet dit project verder kunnen gaan
zonder overheidsfinanciering.
De Vrienden overwegen om het
bestaande
plan voor aanplant van
vruchtbomen en vruchtdragende struiken
in de Goudse Hout onder te brengen bij
Groen Doet Goed , zodat er dan dubbel
zoveel kan worden besteed en aangeplant! We zijn blij dat de Goudse Hout
uitgekozen is, vooral omdat de GZH
vorig jaar nogal wat mooie infrastructuur
-plannen wegens bezuiniging heeft
moeten schrappen.

Eind vorig jaar werd ons bestuur samen
met zo’n 10 andere groene organisaties

Na de vorige donateursbijeenkomst is veel gedaan!
In de donateursmiddag in november zijn veel suggesties voor verbeteringen gedaan. Wij
hebben een flink aantal van die punten bij de GZH neergelegd en die is in de afgelopen
periode daarmee aan de gang gegaan. We moeten echt zeggen dat we heel tevreden zijn
met de voortvarendheid waarmee de GZH de zaken oppakt.
Zo is ons afvalbakkenplan na enig overleg en met enkele (terechte) wijzigingen al uitgevoerd. Hopelijk inspireert de aanwezigheid van meer bakken op handige plekken alle
gebruikers om het afval daarin te deponeren! Ook als u het afval ziet liggen, is het niet
verkeerd om het op te rapen en in een bak te gooien. Zo houden we het samen netjes.
Wist u trouwens dat er Goudse Kabouters zijn die dit soort goede werken door de heel
stad heen verrichten?
Er werd al jaren onderling door gebruikers van de Goudse Hout geklaagd over het ontbreken van een doorsteek vanaf het bomenlaantje ten zuiden van het vee-roosterpad naar
het fietspad; bij nat weer eindigde een wandelrondje met modderpoten, resp. modderschoenen. Toen dit onderwerp bij de GZH werd aangekaart lag er heel snel een net
schelpenpad. Het is inmiddels feestelijk gedoopt tot ‘Roelofs-traverse’, naar één van de
trouwste hondenbezitsters, die een flinke rol vervulde in het rijp maken van de geesten
voor dit projectje.
Het snipperpad langs de westoever van de grote plas was in natte periode nogal erg moerassig. Het is op verzoek van de Vrienden opgehoogd en verstevigd.

DONATEURSBIJDRAGE 2014
Bij deze Nieuwsbrief treft u een acceptgiro aan, waarmee u de contributie voor 2014
kunt betalen. Die contributie bedraagt nog steeds minimaal € 5,- per persoon.
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 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

