
De Goudse Smultuin 
2015 – 2021



De Vrienden van het Goudse Hout en De 
Wethouder Luidenschool zijn in november 2015 
een samenwerking aangegaan. 

Basisschoolleerlingen kunnen op deze manier 
kennismaken met de natuur.



De officiële start in November 2015 door het 
planten van een appelboompje met 

ouders en leerlingen van 
De Wethouder Luidenschool 



Ieder jaar is de NL-Doet dag 
de aftrap van een nieuw 
Smultuinseizoen.

De houtsnippers worden 
geleverd door De Groen 
Alliantie.

De paden in en om de 
Smultuin worden ermee 
opgefrist



We beginnen met opruimen, mesten en inzaaien



De zelfgebouwde 
tipi geeft steun 
aan paarse bonen 
het ene jaar en 
capucijners het 
volgende jaar.

Voorjaar 
2020Voorjaar 

2019

Verstopt op de grond 
kun je de rabarber 
en courgettes vinden 
die daar rustig hun
gang gaan. 

Soms zetten we er 
ook nog 
pootaardappelen 
tussen.



De Pastinaak heeft de hele winter goed kunnen groeien. We halen ze nu uit de grond om te gaan
verwerken in een maaltijd of in een soep.

We laten er een paar staan. De 
Pastinaak gaat straks pronken 
met haar mooie bloemen.



In het begin van de lente ziet het er nog allemaal wat kaal uit, 
maar daar komt door het zonnetje snel verandering in.



De Vergeet-me-nietjes kleuren de tuin al snel blauw

Alle bessenstruiken 
en fruitbomen 
krijgen bloesem

De gezaaide Capucijners komen 
langzaam boven de grond.



Ook zijn er al veel diertjes 
te ontdekken in de tuinDe cocon van een nachtvlinder 

komt onder de grond vandaan.

Deze stoppen we snel weer 
terug.. Een kever aan de wandel

En zelfs een kleine molletje 
komt tevoorschijn bij het 
planten van de bollen.



Alle bloesem transformeert in 
mooie vruchtjes













Ook naast de Smultuin in het Goudse Hout gebeurt er veel. 
Zwaantjes worden geboren en een bijzondere moerasplant laat zijn schoonheid zien.



In de zomer krijgen de vruchten en groenten kleur



Soms kleurt de tuin oranje 
van alle Goudsbloemen die 
zich het voorgaande jaar 
flink hebben uitgezaaid..





Zonnebloemen in 
diverse soorten, 

kleuren en maten



Hoe langer je in de tuin zoekt hoe meer verschillende bloemen je 
kunt ontdekken. Zelfs paddenstoelen ontbreken niet.



Ook in de zomer zijn er veel beestjes te zien en te ontdekken in de Smultuin



Naast de Smultuin in het Goudse Hout wordt een ontmoetingsplein ingericht en een stuk 
land onkruid vrij gemaakt voor de aanleg van één van de vlinderidylles.



De herfst is aangebroken



Er zijn nog volop bloemen.
De zonnebloemen zijn nu voor de 

vogels een lekkernij



Er wordt nog steeds geoogst en geplukt



De Snijbiet en de Palmkool zijn nu op hun best. 
De aardbeien doen nog een laatste poging.







In het Goudse Hout wordt er door de jeugd met een aantal vrijwilligers een heuse boomhut gemaakt.



De winter is een rustige periode voor de Smultuin

Maar het blijft prachtig om naar toe 
te gaan met alle bijzondere kleuren



Kom ook eens een kijkje nemen in de Goudse Smultuin. 


