Goudse Hout
In
LENTETOOI

Beste Vrienden,

21 mei ’21-Pinkster-bericht

Het middelste plaatje kunt U met eigen ogen gaan zien; de Goudse Hout in lentetooi (Fluitekruid & koolzaad}.
[LINKS]: Eldorado, met zand & stromend, schoon water, een speelparadijs voor kinderen, is deze mei-maand minder
makkelijk bereikbaar [RECHTS]1 omdat Staatsbosbeheer GROOT onderhoud laat uitvoeren bij de entree en het Kale
Jonkerpad. Het fietspad wordt opgehoogd en verbreed met duurzaam asfalt – dus géén natte voeten meer;
onderdeel van de kwaliteitsimpuls van de Groenalliantie Midden-Holland(GA)2 ; een kwaliteitsimpuls, die dit jaar nog
afgerond wordt met een nieuw voetpad, parallel aan het Wilde Bertram fietspad, dat aan de Noord-zijde langs de
kassen3 en nieuwe opslagloods (firma Hoogendoorn) loopt. Ook de entree van de Goudse Hout tegenover ’t Vaantje
wordt nog in 2021 opgeknapt met een fietsenrek, picnic-tafel en informatie-bord.
Kunstwerk “Saying hi and Goodbye” door Henrique van Putten,
wordt volgende week, Do 27 mei om 15.30u, op het centrale ontmoetingsplein onthuld. Dit zal in zéér kleine kring
gebeuren en is niet voor publiek toegankelijk ( Corona). Er wordt wèl een live stream4 georganiseerd, zodat u dit
digitaal kunt volgen. Misschien wat teleurstellend: Alweer ’n feestje, wat ons door de ‘neus-wordt-geboord’. Daarom
willen wij – Corona Volente – nog een LIFE – Vroman-feestje in september organiseren, samen met Henrique van Putten, de
Vroman Foundation en GA. Nadere info volgt; check onze site!
Honden-verordening (GA) komt eind juni 2021
… en was de belangrijkste melding in onze vorige mail (13 maart). Inmiddels is er – na een uitgebreide informatie/inspraak-ronde - een advies geformuleerd, dat eind juni aan het algemeen bestuur (GA) zal worden voorgelegd en –
naar verwachting – integraal zal worden overgenomen. Aanvankelijk leek het er op dat de voorgestelde zonering van
de Goudse Hout (west=intensief; oost=extensief) er toe zou leiden, dat het ‘honden-los’-gebied drastisch zou worden
ingeperkt; hetgeen dit natuurgebied veel minder aantrekkelijk zou maken voor mensen met honden5. Daar staat
tegenover, (in onze ogen) volstrekt logische regel-geving: (i) Honden onder appèl; (ii) Aanlijnplicht op alle fietspaden;
(iii) Opruimplicht door de hele Goudse Hout6.
NL-doet op Za 29 mei (10-15.30u)
Dit jaarlijks weerkerende vrijwilligers-evenement is in maart enkele maanden uitgesteld. Voor de Goudse Hout is
wederom de Goudse Smultuin aangemeld als project. Informatie en opgave via onze site, per mail
vrienden@goudsehout.nl of telefonisch bij Claire Boissevain (0182 -582 926). Eén dag eerder (Vr 28-05) zal
boswachter Kees Cool met een groep van 45 studenten van het Hoornbeek college opruiming houden in de GH van
zwerfvuil & tenslotte … zal het U als Vriend van de Goudse Hout ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat er her en der
gloednieuwe nestkastjes zijn opgehangen; mede gefinancierd door de Vrienden. Gaf U al een 2021-TIK?
richtbedrag, € 7,50; IBAN # NL94 INGB 0008 7305 59, t.n.v. Vrienden van de Goudse Hout, Gouda
We wensen U mooie Pinksterdagen, Claire, Corry, Peter-Paul & Thijs
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Volgens de uitvoerder: Voor voetgangers met Pinksteren wel bereikbaar.
https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/home/default.aspx).

Op termijn worden deze kassen gesloopt en komt er een riante villa, zodat de Platteweg in zicht komt.
De link voor deze live stream is (ons) nog niet bekend, maar zal via de GA-site en vrienden-site na Pinksteren bekend worden
5 Verreweg de grootste groep gebruikers, die door alle seizoenen heen, dagelijks, een wandeling met hun viervoeter(s) maken.
6 Voor de biodiversiteit, die we allemaal zo graag zien groeien is het essentieel, dat het gebied – met name de vlinder-idylles- zo veel mogelijk
verschraalt en niet uitbundig wordt bemest.
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