Het vierde kwartaalbericht 2019 Vrienden van de Goudse Hout
Het vierde kwartaal van 2019 zit er op. De najaarsrust is niet overal ingetreden in de
Goudse Hout. In dit bericht staat alle drukte opgesomd van het laatste kwartaal van
2019. Voor u, als Vriend van de Goudse Hout, vast de moeite van het lezen waard!

Aanplant bomen en struiken op de percelen essentak ziekte en op het Eldorado
Staatsbosbeheer heeft in de maand november
vele bomen en struiken laten planten. Dit is
zowel gebeurd op het Eldorado als in het, vorig
najaar, gerooide gebied van de essentakziekte.

U kunt hierover verder lezen:
- herbeplanting Eldorado: https://goudsehout.nl/2019/12/04/eldorado-beplant/
- herbeplanting essentak ziekte percelen: https://goudsehout.nl/2019/12/04/herbeplantingessentak-ziekte-gebieden/
Aan het einde van het laatste artikel een leuke video van Thijs waaruit blijkt dat een es zich bij
de kap niet in één keer overgeeft aan Staatsbosbeer.

Vuurwerkverbod Goudse Hout
In de gemeente Gouda is in een aantal groengebieden en bij de maneges,
een vuurwerkverbod afgekondigd. Hoewel dit verbod niet gehandhaafd
zal worden, stelt de gemeente wel waarschuwingsborden voor de
ingangen van de Goudse Hout ter beschikking. Samen met Netwerk
Achterwillens verzorgen de Vrienden de plaatsing en verwijdering van
deze borden. Het gaat om de hiernaast afgebeelde 2 typen borden. Meer
lezen?
http://www.achterwillens.eu/goudse-hout/goudse-hout-vuurwerkvrije-zone/

Veilige oversteken Goudse Houtsingel
Met de 12 organisaties in en rond de Goudse Hout hebben we een eerste
succesje geboekt. Op 17 december 2019 besloten B&W om in 2020
tijdelijke (max. 7 jaar) drempels te leggen bij de vijf oversteken. In
combinatie met de reeds toegezegde rood-witte hekjes moet dit ervoor
zorgen dat bij de vijf oversteken de snelheid van auto’s terug gaat naar 50
km per uur én dat overstekende voetgangers/\ietsers beter zichtbaar zijn.
Wanneer het Verkeerscirculatieplan van Gouda na de zomer van 2020 is
besloten, worden in dat plan de verdere maatregelen gepand voor het zo veilig mogelijk maken
van de Goudse Houtsingel.

Drukte in en rond de Smultuin
De smultuin ligt op een ideaal kruispunt bij het Ontmoetingsplein en het
Eldorado. Het kruispunt wordt nog definitief opgehoogd wanneer de
entree van de Goudse Hout de definitieve kwaliteitsimpuls krijgt, begin
2020. De twee hoofd toegangspaden zijn toegankelijker gemaakt door de
ophoging met een soort rode gravel. Ook zijn de ronde paden van
nieuwe houtsnippers voorzien. Zo zorgen de Vrienden voor droge voeten
van voetgangers die na regenval over dit kruispunt willen wandelen. De
Smultuin zelf had dit jaar een rijke oogst en krijgt steeds meer helpende
handen, waarvoor dank.

Najaarsoverleg werkgroep Natuurwaarden

In oktober heeft de werkgroep Natuurwaarden de balans opgemaakt van hun
eerste jaar. De samenwerking van de Vrienden Goudse Hout met Staatsbosbeheer
(SBB), het IVN IJssel en Gouwe, KNNV en de Heemtuin Goudse hout heeft
geresulteerd in:
-de aanleg en inzaai van 2 idylles (bloemrijke weilanden) samen met de
Vlinderstichting (idylle1 ligt er sinds het najaar kletsnat bij maar dat kan geen
kwaad, integendeel);
- een eerste plan om de biodiversiteit te vergroten in de Goudse Hout (uitvoering
door SBB);
-een plan om in 2020 het beheer van de idylles en de monitoring van vlinders en
vegetatie voort te zetten.
Staatsbosbeheer sluit daartoe begin 2020 een overeenkomst met de Vrienden en zorgt voor de nodige
persoonlijke beschermingsmiddelen. De Groene Motor gaf ons een bijenvoucher (waarover hierna meer).
Voor het beheer en de vlindertellingen zijn nog vrijwilligers welkom: geef je daarvoor op door een
e-mail te sturen naar: vrienden@goudsehout.nl

Bijenvoucher Groene Motor

De Groene Motor heeft dit najaar positief
gereageerd op ons verzoek om een
elektrische motorzeis met toebehoren te
financieren. Deze zeis gaan we
gebruiken bij het beheer van de idylles,
waarover we in het punt hiervoor
spraken. Minimaal drie vrijwilligers gaan
voorjaar 2020 in opleiding om met de
bosmaaier te mogen/kunnen werken.
Doet u mee?

Informatiebijeenkomst Groenalliantie
in jan 2020

In januari 2020 houdt
Staatsbosbeheer een informatie
bijeenkomst over de komende plannen voor de kwaliteitsimpuls Goudse Hout.
Datum, plaats en tijdstip waren nog niet bekend op het moment van het schrijven
van dit bericht. Volg daarvoor de berichten op onze website www.goudsehout.nl. Die
berichten kunt u automatisch ontvangen door u in te schrijven op de openingspagina
van onze website (rechtsonder).

Donateursavond 30 januari 2020 vanaf 19.30 uur

Alle donateurs hebben per e-mail of per post de uitnodiging voor de
Donateursavond op 30 januari 2020 gekregen. Vergeet u alstublieft niet zich aan te
melden in verband met de catering. Als u de donateursbrief nog per post krijgt, dan
kunt u ons enorm helpen door uw e-mailadres door te geven op
vrienden@goudsehout.nl!

Bestuurswisselingen Vrienden van de Goudse Hout
In 2019 is het bestuur versterkt met Thijs Lopes Cardoso, Josti Meijers en Corry
Houdijk.
Thijs volgt secretaris Kees de Ruijter op die na een jarenlange inzet begin 2019 het
bestuur verliet.
Josti heeft het beheer van de website overgenomen en richt zich op het brede
gebruikersbeleid.
Corry neemt, met haar jarenlange ervaring als controller, het
penningmeesterschap over. Gerard Voskuilen, die het afgelopen jaar de functies
van penningmeester en website beheerder waarnemend vervulde, verlaat het
bestuur. In 2020 zal Gerard zich toeleggen op de werkgroep Natuur-waarden die
zich, onder de vlag van de Vrienden, inzet voor de biodiversiteit in de Goudse
Hout.

