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Helaas hebben we nog steeds te maken met het Corona-virus. Dat heeft veel invloed op de 

educatieve werkzaamheden van de Heemtuin, maar gelukkig wat minder op de wekelijkse 

werkzaamheden. Er is de afgelopen winter voortvarend gewerkt met een wat aangepaste 

werkmethode. We namen grotere onderlinge afstand en in de werkschuur was één persoon 

verantwoordelijk voor het opruimen van gereedschap. Koffie- en theepauze hielden we niet 

óf, indien mogelijk, buiten. 

In februari hebben we zowaar een vorstweek gehad met redelijk wat sneeuw en ijs. Er werd 

op de Reeuwijkse Plassen geschaatst en op de sloten rondom de heemtuin kon worden 

gelopen. Op de website staan enkele winterfoto’s.  

Maar het is nu officieel lente. Ons zomerwerk op woensdagvond is met ingang van 31 maart 

weer begonnen. Hieronder een mooie lenteboodschap. 

 

 

Lenteboodschap (Joke van den Broek, 14-03-2021) 

 

 



Agenda 2021 

Gelukkig kunnen we elke zaterdag vanaf 13.00 uur op de heemtuin terecht voor het beheer 

en onderhoud van onze mooie heemtuin. Nu de zomertijd begonnen is, werken we ook op de 

woensdagavonden vanaf 19.00 uur. De zomerperiode is van 31 maart t/m 1 september.  

We kunnen nog geen activiteitenagenda samenstellen. Maar we gaan wel uit van de vaste 

“ankers” op dat gebied: 

 De Hooidag op de eerste zaterdag van september. Op zaterdag 4 september wordt 

vanaf 10.00 uur het hooi met handkracht van het land gehaald. 

 En op eerste zaterdag van november de landelijke Natuurwerkdag waar de Heemtuin 

altijd aan meedoet. Noteer alvast: zaterdag 6 november vanaf 10.00 uur. 

 

Havermoutkoekjes 

De 1e werkavond op woensdag is “gevierd” met door Els gebakken havermoutkoekjes. 

Benodigd voor 16 koekjes: 100 gram havermout, 2 rijpe gepureerde bananen, 35 gram grof 

gehakte walnoten, 20 gram geraspte kokos, 10 gram agavesiroop of honing. 

De bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. 

Verwarm de oven op 180 graden. Leg één vel bakpapier op een bakplaat. Prak de bananen 

met een vork en hak de walnoten grof. Pas op dat ze niet te grof blijven. Doe de geprakte 

bananen in een kom en roer er de havermout, kokosrasp en agavesiroop (of honing) 

doorheen. Voeg de geprakte walnoten toe en meng het geheel goed. Leg met een eetlepel 

ongeveer 16 koekjes op de met bakpapier beklede bakplaat. Druk ze eventueel plat met een 

lepel. Laat ze 15 tot 20 minuten bakken in de vóórverwarmde oven. Haal de koekjes uit de 

oven en laat ze afkoelen. 

Dit was het resultaat op 31 maart: 

 

 

  



Van de bestuurstafel 

 
Financiële bijdrage van Groene motor voor beheerinzet 
Vanuit het programma De Groene Motor werd de heemtuin t.b.v. het uitvoeren van de 
hooidag financieel ondersteund door het zogenaamde vouchersysteem. De kosten voor het 
maaien en afvoeren van het hooi werden hiermee deels gedekt.  
NB: De Groene Motor is een “programma” van de Provincie Zuid-Holland. De Groene Motor 
heeft een zelfstandige positie en maakt organisatorisch deel uit van het Zuid-Hollands 
Landschap. 
 
 
Baggerplan najaar 2021 
Momenteel is Staatsbosbeheer bezig met de voorbereiding van een baggerplan voor de 
Goudse Hout. Het bestuur heeft gevraagd om aansluitend ook sommige delen van de 
watergangen (sloten) van de heemtuin hierin mee te nemen. Dit is door Staatsbosbeheer 
gehonoreerd. Op de heemtuin gaat het om enkele delen van de sloten waar het waterpeil te 
ondiep is door opeenhoping van blad- en plantenresten en/of overmatige en ongewenste 
ontwikkeling van (water)riet. De vrijkomende bagger zal worden afgevoerd naar een depot 
buiten de heemtuin. Het gaat nadrukkelijk om die delen van de sloten, waar we niet zelf 
(lees: Harrie van Zuylen) baggeren. Zelf baggeren is bijvoorbeeld het geval in de 
middensloot tussen de hooilanden. Met het baggeren wordt het dichtslibben van de sloot 
voorkomen om de noodzakelijke water doorvoerende functie en de betekenis van de 
beoogde waterfauna en -flora te behouden. De uitvoering van het baggeren staat gepland 
voor oktober/november van dit jaar. Deze werkzaamheden zullen vrijwel geen, dan wel 
kortdurende, beperkingen opleveren voor bezoekers en het vrijwilligerswerk op de heemtuin.  
 
 
Bezoek college van Burgemeester en Wethouders aan de heemtuin 
In het kader van “Het College Ontmoet” wil het college 10 juni bij de Heemtuin op bezoek 
komen. Vorig jaar is dit niet doorgegaan. Het college komt met een kleine afvaardiging op 
informeel bezoek, bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om te vernemen hoe het gaat. 
Bij het bezoek zijn ook Staatsbosbeheer en de Vrienden van de Goudse Hout aanwezig. 
 
 
Filmproductie hooiland 
Evert Hasselaar, echtgenoot van Els, die al mooie filmpjes op de heemtuin heeft gemaakt 
(zie via onze website ons youtube-kanaal) is momenteel bezig met opnames voor een film 
over het hooiland door het hele jaar heen. Op deze manier volgen we de ontwikkeling van 
het hooiland vanaf januari, als het waterpeil het hoogst staat, tot en met de hooidag in 
september.  
 

 

 

 

 

 

 

         Evert aan het werk 



Niet vissen in de sloten om en in de heemtuin 
Het was onduidelijk of er in de sloten in en om de heemtuin gevist mocht worden. Sommige 
vissers meenden daar recht op te hebben. Door contact met Staatsbosbeheer is nu geregeld 
dat vissen verboden is. De betreffende hengelsportorganisatie is op de hoogte. Het verbod is 
ook aangegeven op een viskaart en op een daartoe te raadplegen app. Het bord bij de 
toegang tot de heemtuin is aangepast. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Stand van zaken bijenvolken 

Als gevolg van wintersterfte zijn er momenteel geen bijen meer in de bijenstal op de 
heemtuin. Met imker Gerard Stams is overlegd over de toekomst. Hij gaat voor nieuwe 
bijenvolken zorgen met financiële ondersteuning vanuit de heemtuin. 
 
Jos van de Vondervoort 

 
 

Effecten van het gewijzigd waterpeilbeheer? 
 
De heemtuin heeft een gesloten watersysteem, met slechts één in- en uitlaatpunt, dat naar 
believen open of dicht gezet kan worden. In 2020 is besloten om het peilbeheer aan te 
passen. Dit omdat we constateren dat het waterpeil in de zomer en het najaar al een aantal 
jaren voor langere tijd op een niet aanvaardbaar dieptepunt bleef staan. Een laag waterpeil 
op de heemtuin heeft tot gevolg dat de veengrond uitdroogt en oxideert en er 
voedingsstoffen vrijkomen, waardoor de vegetatie verruigt. Ook draagt dit bij aan de CO2-
uitstoot. Dit zijn ongewenste effecten, die we zo veel mogelijk willen beperken.  
 
In het heemtuinjournaal van het voorjaar 2020 hebben we hier al aandacht aan besteed. Het 
uitgangspunt blijft dat er zo weinig mogelijk gebiedsvreemd water ingelaten wordt en dat we 
als minimum waterpeil ca. -2.45 mtr NAP en als maximum peil ca. -1.90 mtr NAP 
aanhouden. Door het sluisje open te zetten en te houden als het peil in het voorjaar is gezakt 
tot rond -2,05 mtr NAP houden we het peil langer op een constant niveau. Dat was vorig jaar 
op 18 april het geval. Doordat het peil op de heemtuin dan gelijk is aan het peil in de rest van 
de Goudse Hout vindt er nauwelijks instroming plaats. Pas op het moment dat in de centrale 
plas van de Goudse Hout blauwalg of andere verontreiniging wordt geconstateerd, sluiten we 
het sluisje, waardoor de instroom van verontreinigd water wordt voorkomen. Dat was in 2020 
op 11 juli. Vanaf dat moment zette de daling van het waterpeil in. Deze daling ging door tot 
eind september. Daarna begon het peil geleidelijk aan te stijgen. Eind oktober is het sluisje 
gefaseerd geopend, waardoor er weer water instroomde en het peil steeg tot -2,04 mtr NAP 
op 7 november. Er stroomde toen geen water meer naar binnen. De sluis is daarop definitief 
gesloten. Het peil bleef door het neerslagoverschot in november en december stijgen tot  
-1,94 mtr NAP op 26 december. Begin 2021 is het waterpeil verder gestegen tot boven de  
-1,90 mtr NAP, eind januari. 
Het laagste gemeten waterpeil in 2020 was -2,38 mtr NAP. Dat is aanmerkelijk hoger 
dan het minimum peil in vorige jaren.  



 
Op 26 februari 2020 was de waterstand ca. -1,85 mtr NAP. 

 
Alhoewel het nog te vroeg is om na 1 jaar gewijzigd peilbeheer definitieve conclusies te 
trekken, wijzen de eerste signalen op een positief effect op de vegetatie. Hiervan wordt in het 
jaarverslag 2020 melding gemaakt door Tim van de Vondervoort naar aanleiding van de door 
hem gemaakte vegetatieopnames. Het lijkt dus de goede kant op te gaan. 
De jaarverslagen vind je op https://www.heemtuingoudsehout.nl/jaarverslag/ 

Sjaak  Witteveen 

    

LLLLENTEENTEENTEENTE    
Warm,Warm,Warm,Warm,    koud, warm koud, warm koud, warm koud, warm koud, koud, koudkoud, koud, koudkoud, koud, koudkoud, koud, koud            
Afstand: Afstand: Afstand: Afstand: koudkoudkoudkoud        
BloesemBloesemBloesemBloesem: warm: warm: warm: warm    
Slangen: koudSlangen: koudSlangen: koudSlangen: koud            
    

Voorjaar: Voorjaar: Voorjaar: Voorjaar: nieuw levennieuw levennieuw levennieuw leven        
Maakt warm, soms maar evenMaakt warm, soms maar evenMaakt warm, soms maar evenMaakt warm, soms maar even    
Doorgaan ondanks coronaDoorgaan ondanks coronaDoorgaan ondanks coronaDoorgaan ondanks corona            
Er komt veel meer daarnaEr komt veel meer daarnaEr komt veel meer daarnaEr komt veel meer daarna    

    
Uitbottende bomenUitbottende bomenUitbottende bomenUitbottende bomen            
Rietzanger terugRietzanger terugRietzanger terugRietzanger terug    
GenietenGenietenGenietenGenieten: vlug: vlug: vlug: vlug        
Ja ook van die mug.Ja ook van die mug.Ja ook van die mug.Ja ook van die mug.    

Heemtuindichter 

 

  



De heggenmus 

Een onopvallend vogeltje. 

 

Dat er vele vogels op de heemtuin een broed-of schuilplaats hebben, moge duidelijk zijn. De 

takkenrillen en de bomen kunnen voor veel soorten aantrekkelijk zijn om voedsel te zoeken 

en/of te broeden. Eén van die soorten is de heggenmus. Deze soort heeft niets met de 

familie van de huismussen te maken, want  die horen tot de wevervogels. Nee, de 

heggenmus is een klein vogeltje en erg schuw. 

In het voorjaar zijn die het beste waar te nemen. De zang is een kort melodieus riedeltje, 

maar wel opvallend en duidelijk, maar niet zo hard en schel als de winterkoning. In 

Nederland is de heggenmus een vrij algemene soort.  Als er gegeten moet worden doet hij 

dat bij voorkeur als alle andere ‘snaaiers’ al gegeten hebben. Dat kun je zelf zien als je 

bijvoorbeeld in de winter vogelvoer strooit. De bescheiden heggenmus komt als laatste en 

weet kennelijk door de restjes nog goed te overleven. Zo blijkt uit de statistieken dat het 

aantal heggenmussen sedert 1980 nauwelijks is afgenomen. Het is een kunst dat dit vogeltje 

zich, ondanks alle aanslagen op natuur en leefomgeving, weet te handhaven. 

Heggenmussen zijn ongeveer even groot als de huismus. Er zijn soms 3 broedsels per jaar 

met maximaal 5 eieren. De heggenmussen beginnen al vroeg in het voorjaar met nestelen.  

De mannen zingen dan dat het een lieve lust is. 

Het duidelijkste onderscheid met de huismus is zijn snavel en natuurlijk de kleur.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: wikipedia 

 

 

 

Hans Schaap  



De grootste stinkerd in onze natuur 

In de natuur is geur erg belangrijk. Geurstoffen bestaan uit minuscule deeltjes, die van 

belang zijn voor het voortbestaan van een plant of dier. Geurstoffen kunnen een aantrekkend 

effect hebben, waardoor dieren van één soort elkaar kunnen vinden. Maar het effect kan óók 

afstotend zijn, het kan vijanden afschrikken. Dat is het geval bij ringslangen.  

Volgens Tim van Wagensveld van RAVON is de ringslang de grootste stinkerd in de 

Nederlandse natuur. De ringslang verdedigt zich door het afscheiden van een zeer 

penetrante geur uit klieren bij de cloaca. Die geur is volgens Tim van Wagensveld zo 

penetrant dat je die zelfs na wassen bijna niet van je handen af krijgt. Daar moet wel een dag 

(of langer) overheen gaan voordat de geur er af “slijt”.  

Ringslangen hebben we ook op de heemtuin. Ze houden erg van de biotoop van het 

veenweidegebied. Als je een ringslang ziet dan heeft die jou al eerder opgemerkt en zal zich 

snel uit de “voeten” maken. Als de ringslang zich betrapt voelt dan doet die snel alsof hij/zij 

dood is. Gaat er bij liggen met de tong een beetje uit de bek en soms komt er zelfs een 

druppel bloed bij. Maar nog vaker zal hij/zij zich verdedigen door het afscheiden van de al 

genoemde zeer penetrante geurstof die lijkt op half verteerd eten, urine en rottend vlees. Die 

geurstof wordt rond gespoten en krijg je op je huid of kleding. Het is dan de bedoeling om 

snel losgelaten te worden en er vandoor te kunnen gaan. Op de heemtuin hebben we dat 

ook een keer meegemaakt, zo’n “piesende” ringslang. Dat was tijdens de hooidag van 

september 2017. Een enerverende ontmoeting met de ringslang. 

In de heemtuin wordt al ruim 10 jaar een broeihoop opgezet voor de ringslang in de hoop dat 

een vrouwtjesringslang haar eieren daar in afzet. Leuk is om te melden dat we op 13 maart 

een eerste ringslangenei ontdekten en dat we nu in totaal 15 eieren hebben gevonden bij het 

afgraven van de in 2020 opgezette broeihoop. In een volgende Heemtuinjournaal gaan we 

verder in op het opzetten van de slangenhoop. 

En … op onze zaterdagse werkdag op 3 april zagen we 2 volwassen ringslangen liggen. 

Hieronder foto’s van Jaap en Jaap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slangenei (Jaap F.)      Ringslang (Jaap v. D.) 

 

Jaap Flipse (met adviezen van Lian van Oers) 

 



Wist u dat  

 we 15 uitgekomen ringslangeneieren hebben gevonden met hulp van Yaniv en zijn 

moeder Gerdien en dat  

 Lotte Korevaar, 1ejaars student aan de School voor de Journalistiek in Utrecht, 

daarover een leuk artikel geschreven heeft. Het staat op 

https://svjmedia.nl/wznieuws/1741/ringslangeieren-gevonden-in-de-heemtuin/ 

 Sjaak in het hooiland een zilverreiger heeft gespot en dat 

 Jos een torenvalk in de kas bij de bijenstal heeft gezien 

 we erg leuke reacties op ons uitgebreide jaarverslag hebben gekregen o.a. van 

Staatsbosbeheer en van het Gemeentebestuur van Gouda 

 we van de heer Tjerk Nawijn een mooie serie foto’s van paddenstoelen en zwammen 

hebben gekregen en  

 die foto’s te vinden zijn op https://www.heemtuingoudsehout.nl/fotos-modula/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Echt judasoor, vooral op vlier (Tjerk Nawijn, 21-01-2021) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
Het Heemtuinjournaal is een uitgave van de Stichting Heemtuin Goudse Hout 

voor medewerkers, donateurs en overige geïnteresseerden. 

Adressen: 

(website) https://www.heemtuingoudsehout.nl 

(e-mail) heemtuingoudsehout@hotmail.com  

(facebook) https://www.facebook.com/htgoudsehout 

(twitter) https://www.twitter.com/htgoudsehout 

(instagram) https://www.instagram.com/htgoudsehout 


