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Gerard Tijsseling is coördinator van de werkgroep zoetwa-
terbiologie van de afdeling Gouda van de KNNV 
(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). 
Onlangs heeft hij een onderzoek in het water van de 
Heemtuin en daaromheen afgesloten. 

De aanwezigheid van waterbeestjes is een indicatie voor de 
kwaliteit van het water en die is weer een aanwijzing voor 
de gezondheid van het gebied. Waarschijnlijk hebben nogal 
wat bezoekers van de Goudse Hout geen idee hoeveel 
verschillende diersoorten onder de waterspiegel vertoeven 
en hoe al die dieren daar leven. Nu krijgen we de kans om 
dat allemaal te weten te komen! 

De avond is niet alleen toegankelijk voor de donateurs van 
de Stichting Vrienden van de Goudse Hout, maar voor ie-
dereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. De 
toegang is gratis. 

Maandag12 oktober 

donateursavond 

‘WATERBEESTJES IN DE GOUDSE HOUT’ 

bankjes zijn opgebouwd 
zijn uitgelopen en het pu-
bliek is enthousiast over 
deze originele zitgelegenhe-
den. De Luidensschool 
moest nog een handje wor-
den geholpen bij het onder-
houd. Het ziet er naar uit 
dat de school de organisatie 
daarvan  spoedig  op orde 
krijgt. 

Op de plek waar de natuur-
speelplaats kan komen zijn 

deze zomer een teepee en 
een wilgenbank neergezet 
en is er flink gesnoeid en 
gemaaid. Dit leidde er toe 
dat er regelma-
tig uitbundig 
werd gespeeld! 
Precies zoals de 
bedoeling was. 
Helaas is het 
terreintje nu 
weer overwoe-
kerd met vooral 

brandnetels. Het is er boven-
dien nogal zompig. 
Lees verder op de volgende bladzijde 

Smullen  en spelen in de Goudse Hout 

Op maandag 12 oktober  zal Gerard Tijsseling 
voor onze donateurs en andere belangstellenden 
een voordracht met plaatjes geven over wat er al-
lemaal leeft in de wateren van de Goudse Hout.  

Voorafgaand aan Gerard zal Miriam de Man, di-
recteur van de Luidensschool en bestuurslid van 
de Vrienden, wat vertellen  - en laten zien! - over 1 
jaar Goudse Smultuin. 

Op 14 november vorig jaar 
heeft de Goudse wethouder 
Daphne Bergman de Smul-
tuin geopend. Sindsdien zijn 
er heel wat activiteiten op en 
rond de Smultuin ontplooid. 
Op 21 maart 2015 hebben 
vrijwilligers van NL Doet 
meegewerkt aan  ophogen, 
inplanten en verzorgen. De 
wilgenhouten banken zijn 
aangeslagen in dubbel op-
zicht: de takken waarmee de 

Locatie: 
Wethouder Luidensschool,  Heemraadslag 1, 

2805 DR Gouda 

Aanvang: 20.00 uur 

 



Vervolg van ‘Smullen en spelen in de 
Goudse Hout’ 

Om die plek om te toveren in een ech-
te natuurspeelplaats, zoals de be-
doeling is, zal nog heel veel werk 
moeten worden verzet. In tegen-
stelling tot de Smultuin, zullen de 
Vrienden voor de natuurspeelplaats in 
beginsel geen uitvoerende werkzaam-
heden verrichten. Maar, er is hoop! 

In de vorige Nieuwsbrief werd gewag 
gemaakt van  een provinciaal project 
‘Groen doet goed’. Dit project beoogt 
meer kinderen van het groen te laten 
genieten. Daarvoor is door de provin-
cie en door gemeenten geld be-

schikbaar gesteld. De gemeente Gou-
da heeft zich echter uit dit project 
teruggetrokken.  

De gemeente heeft nog wel  
geoormerkt geld beschikbaar om de 
doelstelling ‘meer kinderen in de 
natuur’ te ondersteunen. Onlangs is 
onder leiding van de gemeente het 
overleg geopend om snel en slagvaar-
dig één of meer burgerinitiatieven te 
realiseren, gecoördineerd met alle 
betrokkenen in de Goudse Hout.  De 
Vrienden waren bij dat overleg aan-
wezig. De natuurspeelplaats zou één 
van die uit te voeren initiatieven kun-
nen worden. De Vrienden steunen dat.  

 

Tijdens het overleg bij de gemeente 
bleek dat de nieuwe eigenaar van de 
manege vol plannen zit voor activitei-
ten in de Goudse Hout.  
 

Huttenbouw-week? 

Het wijkteam Plaswijck-Bloemendaal 
overweegt om te helpen bij het opzet-
ten van een kleinschalige hutten-
bouwweek in de Goudse Hout., 
tijdens de zomervakantie. In het 
Groenhovenpark is zo’n week al jaren 
een groot succes. Een of meer voor-
trekkers voor  de organisatie in de 
Goudse Hout hebben zich nog niet 
gemeld. Dus….belangstelling? Meld u 
bij het bestuur van de Vrienden. 
 

Smulroute 

De grote meerderheid van de langs de 
Smulroute geplande vruchtbomen en -
struiken is geplant en aangeslagen. 
Sommige dragen dit najaar nog vruch-
ten. NL-Doet vrijwilligers wordt ge-

vraagd om volgend voorjaar nest-
kastjes te timmeren en op te hangen 
op diverse plekken in de Goudse 
Hout. 
 

Bestuurlijk Overleg 

In maart was er weer het jaarlijkse 
overleg met de Goudse wethouder 

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,  

Miriam de Man en Peter Blok. 

correspondentie-adres:   

Graaf Florisweg 111a, 2805 AJ Gou-
da. 

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 

Het bestuur van de Vrienden 

DONATEURSBIJDRAGE 2015 

Bij deze Nieuwsbrief treft u een acceptgiro aan, waarmee u de contributie 
voor 2015 kunt betalen. Die contributie bedraagt nog steeds minimaal € 5,- 
per persoon.  

Wij hebben het laatst bij ons bekende bankrekeningnummer al voor u ingevuld. 
Controleer a.u.b. even of dat nummer nog klopt. Zo niet, schrijf dan even zelf een 
girootje. Internetbankieren mag natuurlijk ook. 

Om als serieuze gesprekspartner voor 
de overheid, de Groenalliantie Midden-

Holland (vroeger: 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 nog steeds van 
harte welkom! 
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Daphne Bergman.  Naast de opvol-
ging van ‘Groen doet Goed’, is toen 
onder andere aan de orde geweest 
dat er geen sprake zal zijn van het 
maken van een beveiligde voetgan-

gerspassage over de Goudse Hout-
singel van Achterwillens naar de 
wielerbaan en de parkeerplaats. 
 

Ooievaarsnest weg 

Na 15 jaar vergeefs wachten op een 
ooievaarspaartje is het nest toch 
maar verwijderd. Het was 
scheefgezakt en de paal waarop het 
rustte was rot. De GZH vroeg daar-
om de Vrienden  of ze het weg 
mocht halen. Het nest was een 
cadeau van de GZH aan de Vrienden 
ter gelegenheid van de oprichting. 

Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen 

De Vrienden zijn de spreker van 12 oktober op het spoor gekomen via het onlangs 
opgerichte Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen. Dat netwerk is opgericht om ver-
dere verloedering van het Reeuwijkse Plassengebied een halt toe te roepen. Het 
Netwerk vindt dat wonen en recreatie niet overheersend mogen worden; de na-

tuurfunctie moet voorop staan. Er zijn nog te veel bouwmogelijkheden en er is 
gebrek aan handhaving. Gewezen wordt op het verdwijnen van bijzondere vogels 
en planten.  De Vrienden zijn lid geworden van het Netwerk. Andere organisaties 
die lid zijn: Stichting Groene Hart, Wetlandwacht Vogelbescherming, Nivon, IVN, 

Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen en KNVV Gouda.  
Meer informatie:   http://groenehart.info/2015/05/plassengebieden-groene-hart-
verloederen-in-snel-tempo/ 


