Beste Vrienden,
Een eindejaars-bericht onder
een regenboog, want 2021 was
– ondanks duistere wolken –
een buitengewoon rijk jaar voor
de Goudse Hout. Er is door de
kwaliteitsimpuls van de Groenalliantie Midden-Holland héél
véél in gang gezet, waarover u
op onze website (www.goudsehout.nl) het nodige kunt bekijken.
Het meest opvallende is de renovatie en vergroening van de entree bij de wielerbaan met aparte banen voor
wandelaars en fietsers tot aan de Smultuin. Ook de noordelijke entree vanaf de Platteweg tegenover ’t Vaantje is
recent opgeknapt en uitgebreid met een fietsenrek, zitbanken & een informatiebord.
Aan de noordzijde is tevens een gloednieuw voetpad1 aangelegd, parallel aan het fietspad (Wilde Bertram). Dat is
een welkome aanvulling voor wandelaars met/of zonder hond, die ongehinderd door fietsverkeer de centrale
waterpartij willen ronden. Voor de eigenaren van honden is er duidelijke regelgeving middels bescheiden bordjes:
Honden los, aangelijnd of verboden. In grote lijnen: Honden los op de meeste voetpaden, aangelijnd op de
fietspaden.2
Biodiversiteit in de Goudse Hout
Onder de bezielende leiding van Gerard Voskuilen zijn er door de werkgroep Natuurwaarden tal van initiatieven
ontplooid om de kwaliteit van flora en fauna in de Goudse Hout te verhogen. Ook hierover vindt u ruime informatie
op onze website. Zo bleek bijvoorbeeld de vlinder-idylle achter het ontmoetingsplein in het 2e jaar al bloemrijk.
Het onderhoudsteam van de Goudse Smultuin mocht gelukkig op de Maandagochtenden doorwerken in de lange
Corona-tijd dankzij toestemming van Staatsbosbeheer (zie verslag op de website onder Smultuin).
Plannen voor 2022
Er komt een toiletgebouwtje aan het begin van het Kale Jonkerpad en ook een ‘Freerun Parcours’ naast Eldorado.
Zodra dat weer kan ontvangt u een uitnodiging voor een Donateursbijeenkomst (3G: Groen,Gezond&Gezellig).
Hi & Goodbye
Het Vroman-geïnspireerde kunstwerk van Henrique van Putten, dat eind mei feestelijk werd onthuld, werd in de
kortste keren een Verdwijnsel 3. Er wordt nu ernstig nagedacht over een vandaal-bestendige/-onbereikbare/
betaalbare vervanging.
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Waar wij als Vrienden al enkele jaren voor ijverden ….
…. & nog een succesje: Ook het oostelijk deel van de Goudse Hout blijft toegankelijk voor wandelaars met honden.
3 Zie in de epiloog&uitsmijter van dit bericht wat de Goudse stadsdichter Peter Noordhoek daarover schreef
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[epiloog & uitsmijter]

Overblijfsels
Waren het redders die een hagedis bevrijden wilden?
Pubers die hun drang tot slopen niet bedwingen konden?
Klassiekers die een gifgroen ding in ‘t Hout niet verdragen konden?
Of was het erger?
Een vorm van het kwaad dat Vroman bijna deed verdwijnen?
Gelukkig,
naar blijkt wisten de sukkels slechts de sokkel te kraken.
Niet het beeld zelf.
Vroman zelf wist goed
hoe wankel elke sokkel is
Zocht niet de hoogte
maar de grond en
vond tussen de stenen
in het kamp een hagedis
en beschreef hoe tijdelijk alles is:

“Wij zijn verschijnselen
van zo korte duur
dat wij verdwijnselen zijn
van de natuur”
Tussen de stenen werden hij en de hagedis:
Knipoogvrienden, warmtezoekers, liefde-vinders;
alles van korte duur.
Als we dan in beelden onze overblijfsels hebben;

laat die dan staan: Voor langer duur.
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