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Heemtuinjournaal 
 

 
Jaargang 26   Voorjaar 2020 
 
 
 

 
Dit Heemtuinjournaal verschijnt in een heel bijzondere tijd. Door het Corona-virus is een 
“1,5meter-maatschappij” aan het ontstaan. Op de Heemtuin wordt hierdoor op zaterdag en 
op woensdagavond op gepaste wijze gewerkt. We hopen met z’n allen op betere tijden.  
 
In dit journaal is een nieuwe agenda opgenomen. Een gedeelte daarvan zal zeker geen 
doorgang vinden. Zo is de Voorjaarsexcursie reeds geannuleerd. Ook de Open dag zal 
worden gecanceld. 
 
Maar het is wel lente geworden. Daarom hieronder een mooie foto van dichtersnarcissen 
(Narcissus Poeticus), gemaakt door Joke van den Broek. Fijn om de nieuwe frisse 
voorjaarskleuren weer te zien. 
 
Allen het beste gewenst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zie voor het laatste nieuws onze mooie nieuwe website  www.heemtuingoudsehout.nl. 
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In deze tijd met het Corona-virus in het land wordt de hele maatschappij ontwricht.  
 
Het Corona-virus heeft ook in Gouda families ernstig getroffen. Eén van onze trouwe 
donateurs, vader van Jaap van Dam, is vrijdag 3 april overleden aan de complicaties ten 
gevolge van het Corona-virus. Hij lag geruime tijd op de IC van het Groene Hart Ziekenhuis. 
Helaas kwam hij er niet meer boven op.  
 
 
 
 

Bostulp in stinzenbos begin april (foto Hans Schaap)  

 

 
Agenda 2020 
 
 

De Heemtuin ligt aan het Kale Jonkerpad in de Goudse Hout en wordt onderhouden door 
onze vrijwilligers. 

 
Een aantal geplande activiteiten kunnen niet doorgaan. De voorjaarsexcursie van zondag 19 
april gaat niet door. Ook de Open dag van zondag 7 juni wordt gecanceld, omdat het niet te 
verwachten is dat de overheidsmaatregelen m.b.t. het bijeenkomen van grotere groepen 
mensen vanaf 1 juni ineens 100% losgelaten zullen worden.   
 
Voor wat betreft de nachtvlindernacht van 19 juni en de libellenexcursie van 28 juni: houdt de 
website in de gaten. 
 
Op de eerste zaterdag van september is altijd de hooidag. Dat is op zaterdag 5 september. 
Vanaf 10.00 uur wordt er gewerkt. 
 
De najaarsexcursie is op zondag 11 oktober om 14.00 uur.  
 
Op zaterdag 7 november is de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Heemtuin doet weer mee, 
vanaf 10.00 uur.  
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Van de bestuurstafel  
 
 
Beheerszaken  
 

 De Heemtuin volgt de adviezen en de maatregelen van de overheid en het RIVM m.b.t. 

het zo veel mogelijk “indammen” van het Corona-virus. Dat houdt in dat op de heemtuin 

de werkomstandigheden zijn aangepast. We werken op gepaste afstand van elkaar en 

hebben geen gezamenlijke koffie/thee-pauzes. Ook zijn een aantal samenkomsten en 

werkbezoeken vervallen. Onze vrijwilligersavond is, spijtig genoeg, niet doorgegaan, 

evenals de NL-doet-activiteit medio maart.  

Het voornemen van het bezoek van het voltallige Gouds college van BenW op 26 mei 

a.s. gaat niet door. Tevens zal de Open dag van de Heemtuin worden gecanceld. 

 Het bestuur wil het waterpeil op de heemtuin aanpassen. Wellicht kan het een oplossing 

bieden voor te droge sloten in de zomer. Het is de bedoeling om de onomkeerbare 

verdroging van het veen als gevolg van een extreem laag waterpeil in de zomer zoveel 

mogelijk te voorkomen. Op de volgende pagina gaat Sjaak Witteveen daar nader op in. 

 Het bestuur bereidt in samenwerking met Staatsbosbeheer een baggerplan voor, ten 

behoeve van de watergangen van de heemtuin. De uitvoering hiervan staat gepland in 

2021. 

 

 
Communicatie en educatie 
 

 Het Jaarverslag 2019 staat op de website. Het is te bereiken met de volgende “link”:  

https://www.heemtuingoudsehout.nl/wp-content/uploads/2020/03/Jaarverslag-Heemtuin-
2019-versie-1.0.pdf 
 

 Onze website is, zoals iedereen kan zien op www.heemtuingoudsehout.nl, geheel 

vernieuwd. De website is gemaakt in een nieuw “thema” van Wordpress door de heer 

Pim van Dijk. De site heeft nu een beveiligingscertificaat (https) en is beter te lezen vanaf 

de mobiele telefoon en tablet. De inhoud is van de oude site overgebracht en daarna 

gemoderniseerd door Jaap Flipse met adviezen van deze en gene, waarvoor dank. 

 De Brede School Gouda heeft de Heemtuin Goudse Hout geadviseerd om gebruik te 

gaan maken van de regeling “gratis VOG” ten behoeve van ons educatief werk met 

schoolkinderen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of deze regeling voor ons werk 

geschikt is. NB: VOG slaat op Verklaring Omtrent Gedrag. 

I 

 
Jos van de Vondervoort en Jaap Flipse 
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Gewijzigd waterpeil oplossing voor droge sloten? 
 
Het waterpeilbeheer op de heemtuin is een steeds terugkerend discussieonderwerp. Ook in 
de jaarverslagen wordt dit altijd aan de orde gesteld. Vooral ’s zomers als de sloten bijna 
droogvallen, vragen velen zich af wat dit betekent voor het waterleven. 
Het probleem is bekend: de kwaliteit van de centrale plas aan de overkant van de ingang van 
de heemtuin is met name in de zomer slecht. Blauwalg is dan een vaak voorkomend 
fenomeen. Dit wordt veroorzaakt door de grote voedselrijkdom van het water, dat afkomstig 
is uit de Hollandse IJssel, en de geringe diepte van de plas. Daardoor warmt het water in het 
voorjaar snel op, wat de algengroei en -bloei bevordert. Al heel lang zijn wij daarover in 
overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland, maar die voelen zich hiervoor niet 
verantwoordelijk. Nu er aan de andere kant van de centrale plas een waterspeeltuin is 
geopend, vindt ook de beheerder van de Goudse Hout, Staatsbosbeheer, het belangrijk dat 
de kwaliteit van het water in de centrale plas wordt verbeterd. Zij zijn nu ook in overleg 
getreden met het Hoogheemraadschap. Dit is echter nog niet zo maar geregeld. 
 
De enige mogelijkheid om water in te laten op de heemtuin is via een duiker met sluisje 
vanuit deze centrale plas. Vandaar dat wij dit sluisje in de zomer gesloten hielden met als 
gevolg een ver wegzakkend waterpeil. Dit heeft twee gevolgen:  

 droogvallende sloten met consequenties voor het waterleven en  

 verdrogend en daardoor oxiderend veen. 

 
Vooral dat laatste is een groot probleem. Dit is een onomkeerbaar proces dat veel 
voedingstoffen vrijmaakt in de bodem en tot uitstoot van koolzuurgas (CO2, een 
broeikasgas) leidt. Wij dragen dus op deze manier onbedoeld bij aan de opwarming van de 
aarde. Bovendien zorgen de (extra) voedingsstoffen tot verruiging van het terrein, terwijl 
verschraling juist ons doel is. Verschraling leidt tot een grotere diversiteit aan plantensoorten, 
omdat dan ook planten die licht en ruimte (bijv. rietorchis, klokjesgentiaan en zonnedauw) 
nodig hebben een kans krijgen. Bij verruiging gaan grassen, brandnetels, distels en zuring 
overheersen. 
 
Het bestuur heeft daarom nagedacht over een wijziging in het waterpeilbeheer en heeft het 
volgende besloten:  

 Zolang het waterpeil lager is dan -1,90 mtr NAP blijft de sluis in principe dicht. 1,90 

mtr – NAP is als maximum peil afgesproken met de beheerder van de Goudse Hout. 

Zouden we het water verder laten stijgen, dan lopen de paden rondom de heemtuin 

onder water. Voor de natuurwaarden is een hoge waterstand juist prima. Als de 

waterstand dus stijgt boven de -1,90 mtr NAP laten we via het sluisje water uit 

stromen naar de centrale plas, die in winter en voorjaar een waterpeil van -2,12 mtr 

heeft. Voordeel hiervan is ook dat allerlei giftige stoffen, die vrij komen bij de afbraak 

van veen (zwavel- en fosforverbindingen) worden afgevoerd. In februari (natte 

periode) hebben wij de sluis ook een aantal keren open gezet, omdat het peil boven  

-1,90 mtr uitkwam. Het peil is nu echter al weer aan het zakken, want het is al weer 

een aantal weken droog en de groei van de vegetatie komt op gang, waardoor het 

waterverbruik stijgt. 

 Wanneer het waterpeil gezakt is tot het niveau van de centrale plas, zetten we de 

sluis open, zolang er geen blauwalg of andere verontreiniging in de plas is 

geconstateerd. Het waterpeil op de heemtuin zal dan niet verder dalen en zal op een 

peil van tussen -2,12 mtr (winterpeil) en -2,07 mtr (zomerpeil) NAP schommelen. 

 Zodra er in de plas blauwalg of een andere verontreiniging wordt geconstateerd 

sluiten we de sluis weer. Hierdoor kan deze verontreiniging de heemtuin niet binnen 

komen. 
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 Zoals gebruikelijk zal vanaf eind oktober gefaseerd water worden ingelaten om het 

peil in de heemtuin weer op het gewenste niveau te krijgen. Door het 

neerslagoverschot in de winter kan het vervolgens weer stijgen tot het maximum peil 

van -1,90 mtr NAP. Dit peil zal mogelijk ook eerder bereikt worden, doordat het 

zomerpeil minder laag zal zijn. 

 
Doel van dit gewijzigde peilbeheer is dat het waterpeil niet zo diep zal zakken (-2,45 mtr 
NAP) als de afgelopen twee hete en droge zomers. Natuurlijk zal het peil wel zakken als de 
sluis dicht gedaan is, maar er is dan meer water in de heemtuin aanwezig. Hoe ver het peil in 
de zomer zal zakken moet de praktijk uitwijzen. Dit is dan ook een experiment, wat we in 
ieder geval vijf jaar willen volhouden om een goed beeld te krijgen van de effecten. Mogelijk 
zijn er ook effecten op de vegetatie, omdat er natuurlijk voedselrijk water uit de centrale plas 
in de heemtuin terecht komt, maar dat was in de oude situatie ook al zo. 

 

 

Op 26 februari stond het peil op het maximum van -1,90 mtr NAP. 

Het halve hooiland stond onder water. 

Dat zien wij graag. 

 
Sjaak Witteveen  
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Een lentedicht 

 
 
 
Voorjaar 
 
Stralen over water uitstrooiend 
Glanzend in het licht… 
Oevers versmelten in lichtend water 
Reikend naar een nieuw begin. 
 
Steekt een vogel over 
Droogt haar poten af 
Tot diep in haar botten 
Voelt zij de drang  
 
Opnieuw een begin maken: 
Haar tijd van het jaar. 
Een bloeiend bloementapijt 
Het belooft wat deze tijd. 
 
 
Heemtuindichter 
 
 
 
 

 
  

Fotocollage gemaakt door Janny Smalbil april 2020 
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Het griend in Nederland en in de Heemtuin Goudse Hout 

Op de heemtuin vinden we verschillende typen griendhout. Ongeveer de helft van het 
landoppervlak van de heemtuin bestaat uit dit type cultuur- en natuurhistorisch 
belangwekkende landschapselement. Om een beter begrip te krijgen van de betekenis en de 
functies van een griend in het verleden, wordt hier eerst een meer algemene beschrijving 
gegeven. In een tweede artikel in het volgende heemtuinjournaal, zal nader worden 
ingegaan op de natuurlijke functies van een griend en het beheer van het griend van de 
heemtuin. 

Inleiding 

Grienden zijn beplantingen die voornamelijk bestaan uit wilgensoorten en waarvan periodiek 
het hout wordt geoogst voor een groot aantal gebruiksfuncties. Wilgen verdragen het 
regelmatig knotten uitstekend en op die manier ontstaan de typische, grillig gevormde 
stobben of stoven. In Nederland vinden we van oudsher grienden in het rivierengebied van 
Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en ook in Zuid Holland. Meestal zijn grienden aangelegd 
op voedselrijke gronden waar de waterstand enorm kan wisselen en daarom ongeschikt zijn 
voor landbouw. Dit laatste speelt vooral in de zogenaamde buitendijkse (dus onbeschermd 
tegen hoogwater in de rivieren) grienden. 

Op de heemtuin, gelegen in binnendijks gebied, zien we ook in de winter vaak plas-
drasomstandigheden in het griend, als gevolg van hoge grondwaterstanden. Verder is de 
voedselrijkdom hoog door de aanwezige kleiige veenbodem. 

 

 

Historie van het griend 

De griendcultuur bestaat in Nederland in het rivierengebied al sinds de 13 en 14e eeuw. In 
deze periode vinden namelijk grote uitbreidingen plaats van de Hollandse en Zeeuwse 
steden, die steeds grotere behoeften hadden aan houtproducten. Tot de 2e Wereldoorlog 
werden talrijke grienden volledig geëxploiteerd. De Deltawerken in de jaren 60 en 70 gaf de 
productie van wilgenhout voor zinkstukken en vlechtwerken ten behoeve van de dijkenbouw 
een enorme impuls. 

Tegenwoordig zijn er nog maar enkele grienden in commercieel beheer, door de afgenomen 
afzetmogelijkheden van griendhout. Met de grootschalige opkomst van kunststoffen en staal 
die de toepassing van houtproducten overbodig maakte en met de toenemende welvaart 
kwam het bestaansrecht van grienden sterk onder druk te staan. De groeiende 
exploitatiekosten wegen veelal niet meer op tegen de afnemende opbrengsten. Ook de 
stijging van de landbouwgrondprijs stimuleerde tot omvorming van griendpercelen in een 
landbouwbestemming. 
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De afgelopen decennia werden daarom veel grienden, die niet bestemd werden als 
natuurgebied, verwaarloosd of omgevormd tot een andersoortige beplanting. Vooral de 
grienden die onder invloed stonden van het getij zijn als gevolg van de Deltawerken nu heel 
zeldzaam geworden en alleen nog te vinden langs de Lek, De Noord, Oude Maas en 
Sliedrechtse Biesbosch. 

Van de opkomst van het gebruik van biobrandstoffen kan misschien de griendcultuur 
profiteren. Daarnaast zijn veel grienden behouden als natuurgebied en vindt een aangepast 
beheer door natuur beherende organisaties plaats waar natuurbehoud voorop staat. 

Producten uit het griend 

Kenmerkend voor een griend is het periodieke oogsten van hout. In een snijgriend gebeurt 
dat jaarlijks of eenmaal in de twee jaar. In hakgrienden laat men het hout wat ouder worden, 
namelijk 4 tot 6 jaar. 

Ook op de heemtuin beheren we het griend. Deels als snijgriend en deels als hakgriend. 

 
 
 

 

 Snijgriend met éénjarig hout          Hakgriend waar vierjarig hout is geoogst 
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De griendcultuur levert van oudsher verschillende soorten gebruikshout en laat zich verdelen 
in grofweg drie rubrieken 

1. Teen hout 
2. Hoephout 
3. Overige producten 

Teenhout 

Het teenhout is meestal een-of tweejarig voor vlecht- en bindwerk. Vele eeuwen zijn 
mandenmakerijen in Nederland een grote bron van werkgelegenheid geweest. Gevlochten 
producten waren bestemd voor opslag en vervoer van o.a. groenten, fruit, eieren, bloemen, 
vis en aarde- en glaswerk. En ook om bijvoorbeeld stoelen te matten en voor de fabricage 
van eendenkorven, visfuiken en zelfs wiegen en kinderwagens werd dit griendhout benut.  

Hoephout 

Het zwaardere griendhout was als hoephout heel geschikt. Hoepels houden de duigen van 
een houten vat bij elkaar. In hoepelmakerijen werd het hout gekloofd tot dunnere stroken en 
geleverd aan kuiperijen voor de productie van vaten ten behoeve van boter, gepekelde vis, 
bier, wijn, jenever en bijvoorbeeld zeep. 

Overige producten 

Het overige sortiment geoogst griendhout vindt/vond zijn weg in de dijkenbouw (zinkstukken 
en vlechtwerk). En tot de 2e WO werd griendhout gestookt door bakkers en bijvoorbeeld op 
boerenbedrijven Ook brugdekken, erfafscheidingen en in de (boerderij)bouw werd het 
griendhout gebruikt. 

In een volgend artikel zal worden ingegaan op de betekenis van grienden in de huidige tijd, 
vanuit het oogpunt van landschap en ecologie. Hoe het griend in de heemtuin is ingericht en 
het beheer al ruim 30 jaar wordt uitgevoerd, komt dan eveneens voor het voetlicht. 

Bronnen: 

Levensgemeenschappen, RIN 1979 
Buitendijkse griendcultuur , afstudeeropdracht J. v. Overweeg 
Het Knotbomenboek, P. Minkjan en M. Kruk, 2010 
 
 

Jos van de Vondervoort 
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“Groene genade”, Verhalen van tuinman Jan Graafland  - uitgeverij Christofoor 

 
een boekbespreking 
 
Al bij de presentatie van zijn boek in de Chocoladefabriek liet Jan weten hoe intens en 
zorgvuldig hij met de natuur omgaat.  
Hij vertelde openhartig over de samenwerking met de ontwerper Peter Paul Kloosterman 
over het lettertype, met zijn dochter de illustratrice over de stengel van het duizendblad op de 
kaft en met uitgeverij Christofoor over de kaft en een lintje, dat als bladwijzer dient.  
Het resultaat is een boek vol verhalen, gedichten, prachtige tekeningen en mooi drukwerk. 
 
“Groene genade” vertelt in vijftig verhalen over het leven van de schrijver, over de natuur in 
zijn tuin. Het is als in een ontdekkingsreis. Uit ieder verhaal en gedicht voel je de 
verwondering.  
Het is zoals de schrijver zelf schrijft in zijn inleiding: “Het is de verwondering die mij aanzet 
tot goed waarnemen en denken. In de verwondering komen plezier en kennis samen”.  
Genoten heb ik bijvoorbeeld van het gedicht ‘Groene genade’, ‘Het verhaal van Poes’ en 
‘Woorden tot een dode haas’. Leren kun je o.a. van het verhaal ‘Zaaien’. Ook zijn taalgebruik 
is bijzonder, zoals bijgewas voor onkruid en oerbuik voor composthoop.   
Regelmatig staat bij een verhaal een gedicht dat een conclusie, een samenvatting of 
afsluiting vormt. Soms zou ik de gedichten nog eens afzonderlijk willen lezen. Het is jammer 
dat ze niet bij de INHOUD van de verhalen vermeld worden. 
Met dit boek neemt Jan Graafland je mee in alle facetten van de natuur, zijn leven en werk. 
We leren beter kijken en genieten van alles wat groeit en bloeit. 
Veel leesplezier gewenst. 
 
 
Trees Rood-Wouda 
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Wist u dat … 
 

- Kinderen samen met (groot)ouders weer vogelnestkastjes hebben gemaakt? Ina, 

Fred, Hans en Jaap F. de begeleiders van de Heemtuin waren. 

- Het een leuke activiteit was maar dat de Brede School voorlopig de overige 

schoolactiviteiten voor de Heemtuin heeft afgelast i.v.m. het Corona-virus. 

- Eind februari de grote wilg op de Heemtuin gesnoeid is en … 

- … daar op 17 maart een ooievaar zat te klepperen en dat Tineke dat gezien heeft? 

- Op essenkade niet de beuk is bij geplant, maar de berk (typefoutje in het vorige 

heemtuinjournaal op blad 3!). 

- We nog een rectificatie moeten plaatsen van de rubriek “wist u dat” uit het 

Heemtuinjournaal Najaar 2019, namelijk dat …  

- Harrie de 1e luzernevlinder op de Heemtuin zag en hij (=Harrie) Jaap van Dam snel 

raadpleegde ter verificatie. 

- De kleinzoons van Marijke en Jan Willem Woudenberg een walnoot op de Heemtuin 

hebben geplant. 

- We inmiddels een nieuw bord bij de ingang van de heemtuin hebben, waarop onze 

“toegangsvoorwaarden” staan beschreven. 
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Foto van het centrumdeel van de Heemtuin 

met “groot” risico vanaf een trap gemaakt door Jaap Flipse op 21 maart 2020 

 
 
 

 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het Heemtuinjournaal is een uitgave van de Stichting Heemtuin Goudse Hout voor 
medewerkers, donateurs en elke overige geïnteresseerde.  
(website) www.heemtuingoudsehout.nl (e-mail) heemtuingoudsehout@hotmail.com 
 


